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JOHDANTO
Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee Suomen ulkopoliittisen johdon eli ulkoasiainhallinnon
ja tasavallan presidentin suhtautumista Kiinan 1980-luvun lopun opiskelijajohtoisiin
mielenosoituksiin, jotka huipentuivat huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana Pekingin
Tiananmenin aukiolla vuonna 1989.1 Mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen
aiheutti voimakkaita reaktioita ympäri maailman ja useat länsimaat asettivat Kiinalle
tapahtuman johdosta sanktioita. Suomi kieltäytyi tuomitsemasta tapahtunutta ja oli
päinvastoin ensimmäinen länsimaa, joka teki maahan virallisen, korkean tason
ministerivierailun. Miksi näin toimittiin? Pyrin selvittämään, millaisen kuvan Kiinan
tapahtumista ja niiden merkityksestä Suomelle saa erityisesti Pekingin suurlähetystön
vuoteen 2014 asti salassa pidettyjen asiakirjojen mukaan sekä löytämään perusteluja
tapahtumiin liittyneelle päätöksenteolle.

Taustaa
1980-luvulla Kiinan kommunistisen puolueen (Zhongguo Gongchandang, jatkossa KKP) johto
koostui iäkkäistä, osin yli 80-vuotiaista vallankumousveteraaneista, jotka olivat kokeneet
Kiinan 1900-luvun monet katastrofit ja mullistukset. Puoluetta vaivasivat erimielisyydet
meneillään olleen uudistuspolitiikan toteuttamistavasta sekä vaikea identiteetti- ja
legitimiteettikriisi: enää ei uskottu sosialismiin, marxismiin ja puoluejohtoon siinä määrin
kuin ennen – mutta myös perinteistä kiinalaista kulttuuria ja moderneja länsimaalaisia
vaikutteita pidettiin virallisesti ei-toivottavina. Tätä puoluejohdon sisäistä ohjelmallista ja
ideologista kriisiä on pidetty eräänä merkittävimmistä syistä myös kevään 1989
tapahtumille.2 Mielenosoituksiin ryhtymisen taustalla olivat koko Kiinan uudistuskauden
ajan kasautuneet yhteiskunnalliset paineet ja talousuudistusten tuomat ongelmat Maon
kauden perinnön ohella.3

Tiananmen tarkoittaa keisarilliselle palatsialueelle johtavaa Taivaallisen rauhan porttia. Itse aukion nimi on
suoraan käännettynä ”Taivaallisen rauhan portin aukio” (Tiananmen guangchang). Portti itse Maon
muotokuvineen on merkittävä kansallinen symboli, ja se esiintyy muun muassa Kiinan kansantasavallan
vaakunassa.
2 Wang 2012, 89, 92–93; Zhao 2001, 3.
3 Vuori et al. 2009b, 29. KKP:n ja Kiinan kansantasavallan historiasta (tasavallan kaudesta Maon kauden
loppuun) ks. liite I.
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Kiinan uudistuskauden alku 1976–1985
Vuosi 1976 oli Kiinalle monessa suhteessa poikkeuksellisen merkittävä. Sekä pitkäaikainen,
kansan keskuudessa suosittu pääministeri Zhou Enlai että vaikutusvaltaisin ja kiistanalaisin
johtohahmo, puhemies Mao Zedong menehtyivät saman vuoden aikana. Tämä loi
mahdollisuuden useisiin muutoksiin ja uusiin ongelmiin: ajankohtaisiksi tulivat ”suuren
ruorimiehen” seuraajakysymys, kulttuurivallankumouksen virallinen lopettaminen sekä
vaiheittainen uudistus- ja avautumiskaudelle. Puoluejohto oli jo tässä vaiheessa jakaantunut
uudistusmielisiin ja näitä maolaisempiin vasemmistolaiskonservatiiveihin.4
Ensin johtoon siirtyi Maon valitsema, aiemmin suhteellisen tuntematon henkilö, nyt
virkaatekeväksi pääministeriksi ja varapuhemieheksi nostettu Hua Guofeng. Ensi töikseen
Hua vangitsi puoluejohdon vasemmistolaista haaraa edustaneen neljän koplan (siren bang)
syyttäen näitä vallankumouksen hautomisesta sekä kulttuurivallankumouksen ajan
virheistä.5 Hua käynnisti useita kunnianhimoisia uudistusprojekteja modernisoidakseen
taloutta Zhoun jo aiemmin esittämän ”neljän modernisaation ohjelman” mukaisesti.6
Edeltäjänsä ja esikuvansa Maon tyyliä mukaillen Hua halusi projektien olevan
mittasuhteiltaan suuria ja niiden toteutuksen tehtävän mahdollisimman nopeasti huolellisen
valmistautumisen

sijaan.

Kehnon

suunnittelun

ja

toteutuksen

myötä

projektit

epäonnistuivat. Hua oli asemassaan riippuvainen Maon arvovallasta, eikä siksikään voinut
toteuttaa liian suoraan maolaisen ajattelun vastaisia muutoksia.7
Pitkäaikainen KKP:n johtohahmo Deng Xiaoping oli noussut vuonna 1975 puolueen
johtavaksi kaaderiksi Maon jälkeen, mutta joutui poliittisen kampanjan kohteeksi
”katumattomana kapitalistisen tien kulkijana”, menettäen valtaoikeutensa ulkopolitiikkaa
lukuun ottamatta Hualle. Oikeistonvastaisen kampanjan kohdistaminen Zhoun ja Dengin
käytännöllisyyttä korostaneeseen politiikkaan herätti kansalaisissa tyytymättömyyttä. Tämä

Jatkossa konservatiiveilla tarkoitetaan nimenomaan vasemmistokonservatiiveja. Paltemaa & Vuori 2012, 255.
Neljän kopla oli alun perin Maon nimitys puoluejohdon radikaalivasemmistolaiselle ryhmälle, johon
kuuluivat Maon entinen vaimo Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan sekä Wang Hongwen. ”Kopla” ei
koskaan ollut sisäisesti kovinkaan kiinteä ryhmä, mutta sillä oli kulttuurivallankumouksenaikaan kulttuuri- ja
propaganda-asioissa merkittävä asema. Osasyy Zhou Enlain – ja hänen työnsä jatkajaksi oletetun Deng
Xiaopingin – maltillisen linjan suosiolle oli kansan keskuudessa tunnettu viha neljän koplaa ja Maon
epäonnistuneiksi katsotuita kampanjoita kohtaan. Paltemaa & Vuori 2012, 230, 234, 257–258.
6 Neljällä modernisaatiolla tarkoitettiin maatalouden, teollisuuden, maanpuolustuksen sekä tieteen ja
teknologian uudistamista. Haw 1996, 195.
7 Paltemaa & Vuori 2012, 236, 258, 265.
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johti niin kutsuttuun qingming-tapaukseen, joka tunnetaan myös Tiananmenin aukion
välikohtauksena. Nanjingistä alkaneet levottomuudet levisivät Pekingiin, kun Zhoun
muistamisen ohella Tiananmenin aukiolla esitettiin kritiikkiä neljän koplaa ja jopa Maoa
vastaan, samalla kun osoitettiin tukea Dengille. Mielenilmaukset tukahdutettiin pampuin
aseistautuneiden sotilaiden ja puolisotilaallisten joukkojen voimin, ja tapahtuneesta
syytettiin Dengiä, jolloin Mao suostui erottamaan tämän virastaan.8
Maon kuoltua puolueveteraanit painostivat Huaa palauttamaan Deng virkoihinsa. Dengin
tukijoihin kuuluivat lisäksi puoluejohdon kansan vapautusarmeijan edustajat. Deng pyrki
laajentamaan kannatustaan puhumalla käytännöllisen politiikkalinjauksen puolesta ja
asettumalla dogmaattista maolaisuutta vastaan, vaikkei varsinaisesti hyökännytkään Maoa
itseään vastaan. Politiikallaan Deng sai laajan tuen sekä kansan että puoluejohdon
keskuudesta, mutta hänen kannattajiltaan puuttui keskinäinen aatteellinen yhtenäisyys.
Joukkoon kuului sekä poliittisiin että talousuudistuksiin varsin eri tavoin suhtautuneita ja
heitä yhdisti lähinnä maolaisen vasemmistosuuntauksen vastustaminen. Vuonna 1978
Tiananmenin aukion välikohtaukseen liittyneet poliittiset tuomiot päätettiin kumota monien
muiden Maon ajan poliittisten kampanjoiden uhrien kunnianpalauttamisen ohella.
Luokkataistelun ajatuksesta ja luokkataustan periytymisestä luovuttiin. Samalla purettiin
vanhoja hallintorakenteita yleisemminkin, ja muun muassa uskonnon harjoittamisesta tuli
tietyin rajoituksin jälleen sallittua.9
Vapautuneemman poliittisen ilmapiirin myötä Pekingin kaduille alkoi ilmestyä nuorten
aktivistien laatimia kirjoitusjulisteita (dazibao), joissa kritisoitiin puolueen vasemmistoa ja
tuettiin

Dengiä.

Erityisen

suosittua

paikkaa

julisteille,

erästä

muuria

Xidanin

kaupunginosassa, alettiin kutsua demokratiamuuriksi ja sen ympärille syntyi niin kutsuttu
demokratiamuuriliike (xidan minzhu qiang). Pyrkiessään johtoasemaan puolueessa Deng tuki
liikettä, laillisen järjestyksen kehittämistä ja talouden sääntelyn vähentämistä.10 Dengille
annettiin yhdessä Chen Yunin kanssa oikeus päättää politiikan peruslinjasta ja
kaaderinimityksistä samalla, kun hän sai ulkopolitiikan hoitamisen vastuulleen. Tämä

Qingming tarkoittaa 4.4. tai 5.4. juhlittavaa haudanlakaisujuhlaa eli kuolleiden muistopäivää. Paltemaa & Vuori
2012, 237–241.
9 Paltemaa & Vuori 2012, 258–261; 266–267.
10 Dengin sanoin julkisessa keskustelussa tuli noudattaa ”kolmen ei:n” linjaa: asioista eri mieltä olevia ei saanut
”vetää letistä, pukea narrinlakkeihin tai lyödä kartulla päähän”. Paltemaa & Vuori 2012, 263–264.
8
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merkitsi Dengin uudistusten ja avautumisen (gaige kaifang) alkua sekä Hualle puolueen
johtoaseman menetystä.11
Demokratiamuuriliikkeen ja poliittisen suojasään salliminen oli osa KKP:n johdon valta- ja
ulkopolitiikkaa – vuonna 1979 Deng kävi valtiovierailulla Yhdysvalloissa maiden välisten
diplomaattisuhteiden

virallistamisen

merkeissä.

Liike

ei

kuitenkaan

ollut

vain

valtakamppailun pelinappula, vaan se syntyi osaltaan erityisesti kulttuurivallankumouksen
aiheuttamien pettymysten vaikutuksesta. Osa demokratiamuuriliikkeen aktiiveista kääntyi
yhä voimakkaammin puoluetta vastaan, kritisoiden myös Maoa ja Dengiä sekä vaatien
radikaalien punakaartilaisten tapaan sosialististen suoran demokratian toteuttamista.
Liikkeen toimintaa ensin rajoitettiin ja sitten kiellettiin täysin. Demokratiamuuriliike ei ollut
missään vaiheessa aktiivien määrältään – noin 10 000 henkilöä – kovin suuri, mutta
spontaanisti

syntyneenä

ja

suurta

kiinnostusta

herättäneenä

se

kertoi

kansan

julkilausumattomista tunnoista. Liikkeen tunnetuimmat edustajat, kuten ”viidettä
demokratisaatiota” eli laajempia yksilönvapauksia vaatinut Wei Jingshen, tuomittiin pitkiin
vankeusrangaistuksiin, ja protestiliikehdintä hiljentyi 1980-luvun puoliväliin saakka.12
Demokratialiikkeeseen

kohdistuneiden

kovien

otteiden

ansiosta

puolueen

konservatiivisemmat myöntyivät sekä Huan kannattajien erottamiseen korkeimmista
viroista että uudistusmielisten Dengin suojattien, Hu Yaobangin ja Zhao Ziyangin
nostamiseen politbyroon pysyvään komiteaan. Hu’sta tuli keskuskomitean pääsihteeri ja
Zhaosta vuonna 1980 pääministeri Huan tilalle. Vuonna 1982 puhemiehen virka
lakkautettiin ja tämän tehtävät siirrettiin pääsihteeri Hu’lle.13
Tärkeimpiin talousuudistuksiin kuului kolme erillistä asiakokonaisuutta. Ensiksi toteutettiin
maataloustuotannon vastuujärjestelmän käyttöönotto, jolloin sallittiin tuotannon ylijäämän
vapaa omistaminen tai edelleen myyminen. Tämän myötä maatalouden kokonaistuotanto
nousi nopeasti kohentaen maatalousväestön elintasoa. Toiseksi sallittiin pienimuotoinen
yksityisyrittäminen.

Kolmanneksi

houkuteltiin

ulkomaisia

investointeja,

teknologiaosaamista ja muuta kanssakäymistä kehittämällä talouslainsäädäntöä, sallimalla
yhdessä

ulkomaalaisten

kanssa

perustettavat

yhteisyritykset

ja

perustamalla

ulkomaankauppaa houkuttelevia erityistalousalueita. Vuodesta 1978 lähtien Kiina on

Paltemaa & Vuori 2012, 264–266.
Karjalainen & Valta 1982, 78–91; Paltemaa & Vuori 2012, 269–273. Punakaartien ja ’uuden ajattelun’
taustoista ks. liite I.
13 Paltemaa & Vuori 2012, 273–277.
11
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alkanut yhä aktiivisemmin solmia poliittisia ja kulttuurillisiakin yhteyksiä ulkomaihin
yleensäkin, myös Suomeen.14

Koiviston presidenttikauden ulkopolitiikasta 1980-luvulla
1980-luku merkitsi Suomen ulkopolitiikalle sekä rauhallista jatkuvuutta että muutoksia ja
uhkakuvia etenkin vuosikymmenen loppua kohden. Presidentiksi vuonna 1982 nimitetty
Mauno Koivisto jatkoi ensin ulkopolitiikassa pääpiirteittäin Kekkosen linjalla. Koiviston
kaudella siirryttiin Kekkosen henkilökohtaisesta ja henkilösuhteisiin perustuvasta
hallinnasta institutionaalisiin muotoihin, jolloin pää- ja ulkoministerin selkä valtioneuvoston
rooli etenkin rutiiniasioissa vahvistui. Presidentti oli valtaoikeuksien rajoittamisesta
huolimatta yhä vastuussa kansallisen ulkopolitiikan kokonaisuudesta, etenkin idänsuhteisiin
liittyen, tarvittaessa julkiseen keskusteluunkin puuttuen.15
Koiviston ohella politiikkaa hoitivat 1980-luvun viime vuosina pääministeri Harri Holkeri,
ulkoministeri Pertti Paasio ja ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen. Ulkopoliittisen
instituutin emeritustutkija Raimo Lintosen mukaan he hyväksyivät presidentin auktoriteetin
ja omat melko rajalliset roolinsa, eikä voitu ajatellakaan, että ulkopolitiikkaa olisi harjoitettu
Koiviston ohitse.16
Ulkopolitiikan peruslinjassa painottuivat Neuvostoliiton-suhteiden ensisijaisuus ja suhteiden
luottamuksellisuus. Lisäksi linjaan kuuluivat Pohjolan säilyttäminen turvallisuuspoliittisesti
vakaana ja ydinaseettomana, myönteisen yhteistyön harjoittaminen naapurimaiden, ja
samalla

kaikkien

maailman

valtioiden

kanssa

sekä

ulkopoliittinen

aktiivisuus

kansainvälispoliittisen tilanteen ja suurvaltasuhteiden sallimassa määrin. Linjapolitiikalla
pyrittiin ennustettavuuteen ja puolueettomuuspolitiikan uskottavuuteen. Ulkopoliittisena
johtajana Koivisto oli pragmaattinen, dramatiikkaa karttava ja usein ylimääräistä julkisuutta
välttelevä. Hän piti monenkeskistä diplomatiaa edeltäjäänsä suuremmassa arvossa,
kahdenvälisten suhteiden ja henkilökeskeisen diplomatian ohella. Koivisto suosi
henkilökohtaista kirjeenvaihtoa ja myös puhelinkeskusteluja neuvottelumuotona.17

Paltemaa & Vuori 2012, 277–287.
Kallenautio 2005, 429, 432; Nousiainen 1998, 379.
16 Lintonen 2003, 157–158.
17 Lintonen 2003, 160–161; Kallenautio 2005, 430–435.
14
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Käsitellessään Suomen suhtautumista Itä-Euroopan muutoksiin ulkoasiainministeriön
osastopäällikkö Jaakko Blomberg on todennut, että Tiananmenin aukion tapahtumat
antoivat ”ikään kuin mittapuun sille, kuinka poliittista ja yhteiskunnallista muutosta on
arvioitava”.18 Tätä mittapuuta kuvaa hyvin pääministeri Pertti Paasion toteamus liittyen
Baltian maiden itsenäisyyspyrkimyksiin vuonna 1990:
Oma historiamme ja kokemuksemme on meille opettanut, että parhaiten palvelemme omaa
etuamme ja autamme muita välttämällä lähinnä tunteeseen perustuvia ja hätiköityjä
kannanilmaisuja. Emme voi opettaa muille sellaista, mikä meistä ei ole todellisuuspohjaista ja
uskottavaa.19

Suomi ei puoltanut, eikä tuominnutkaan Balttien itsenäistymistä Neuvostoliitosta. Vaikka
haluttiin kunnioittaa kansojen itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuden tullen tunnustaa
Baltian tasavaltojen itsenäisyys, todettiin, että ongelma on ratkaistava realistisesti sen
tosiasian pohjalta, että maat kuuluivat Neuvostoliittoon. Oli kysyttävä, hyväksyisivätkö
venäläiset itsenäistymisaikeet, ja olisiko niiden toteutuminen Suomen intresseissä.20 Suomen
ulkopoliittisessa linjassa – kuten Kiinankin – painotettiin toistuvasti pragmaattista,
molemmin puolin hyödyllistä kanssakäymistä kaikkien maiden kanssa sekä vakautta maan
sisällä ja lähialueilla.
Toisaalta esimerkiksi Pohjoismailla oli kansainvälisissä suhteissa erilainen toimintakulttuuri
kuin Suomella. Koiviston mukaan yhteisten linjojen löytämisessä oli ajoittain erityisiä
vaikeuksia, koska Pohjoismaissa oli tapana ottaa ”kovin äkkiä kantoja ja tunnepitoisemmin
kuin mitä maailmalla yleensä otetaan”. Vaikka Koivisto piti tätä myös myönteisenä, hän
totesi, että ”välillä se ei oikein meille sovi”.21
Suomen suhteet suurvaltoihin sujuivat verrattain rauhallisissa merkeissä itänaapurin
vaikeuksista huolimatta. Neuvostoliitolta puuttui vahva puoluejohtaja vuoteen 1985 saakka,
jolloin Koivisto kävi ensi kerran tapaamassa uutta johtajaa Mihail Gorbatšovia. Koivisto tuli
hänen kanssaan hyvin toimeen jo siitäkin syystä, että Suomen linjana oli olla ottamatta esille
Neuvostoliitolle

kiusallisia

kysymyksiä.

YK:n

hyväksyessä

marraskuussa

1983

Neuvostoliiton Afganistanin-miehityksen tuomitsevan päätöslauselman Suomi pidättäytyi

Blomberg 2011, 115.
Blomberg 2011, 163–165.
20 Ibid.
21 Pursiainen & Saari 2003, 122.
18
19
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äänestämästä, vaikka se oli alle kuukautta aiemmin kannattanut Yhdysvaltain Grenadanmiehityksen tuomitsevaa lausuntoa. Lehdistön vaatiessa perustelua päätökselle ja moittiessa
presidentin ”fundeeraavaa” vastaustyyliä Koivisto vertasi toimittajakuntaa sopulilaumaan.22
Presidentin esitystapaa pidettiin usein yleisemminkin vaikeaselkoisena, kun häneltä olisi
toivottu selkeitä ohjeita ja arvioita.23
Neuvostoliiton arvostelua herättäneen toimet – kuten myös Unkarin kansannousun
kukistaminen vuonna 1956 ja Tšekkoslovakian miehitys vuonna 1968 – vain vahvistivat
Suomen turvallisuusdoktriinia osoittaessaan, että pienempien valtioiden oli syytä olla
varovaisia ja sopeutuvaisia.24 Vaikka Koivisto suhtautui Neuvostoliiton takia huomiota
herättäneen varovaisesti Baltian maiden itsenäisyyspyrkimyksiin vielä vuonna 1990,
Gorbatšovin politiikka oli myönnytyksiin taipuvaista ja tämä tunnusti Suomen
puolueettoman

aseman

Finlandia-talossa

lokakuussa

1989.

Myös

suurvaltojen

liennytyspolitiikan myötä Suomen kansainvälispoliittinen asema helpottui 1980-luvun
loppua kohden.25

Kiinan uudistuskauden valtiojärjestelmästä
Kiinan poliittista järjestelmää voidaan kuvailla puoluevaltioksi. Kahdeksan muun niin
kutsutun demokraattisen puolueen olemassaolosta huolimatta kommunistinen puolue
harjoittaa käytännössä yksinvaltaa. Puoluehallinnolla on jokaista valtionhallinnon virkaa
vastaava taso ja näissä viroissa puolueen edustaja on käytännössä aina määräävässä
asemassa valtion viranhaltijaan nähden. Virat voivat olla päällekkäisiä: esimerkiksi
Shanghain pormestarin ja puoluesihteerin virat voivat kuulua samalle henkilölle, ja mikäli
eivät kuulu, puoluesihteerin virka on yleensä vaikutusvaltaisempi.26
Perustuslain mukaan Kiinan kansantasavallan korkein valtioelin on noin 3000 edustajan
kansankongressi (quanguo renmin daibiao dahui), joka kokoontuu yleensä kerran vuodessa ja
jonka päivittäistä toimintaa ylläpitää pysyvä komitea. Kansankongressin tehtäviin kuuluu
pääministerin ja lähinnä seremoniallisen aseman omaavan presidentin valinta. Valtion

Meinander 2012, 450–454.
Lintonen 2003, 157–158.
24 Pursiainen & Saari, 118.
25 Meinander 2012, 474–475; Kallenautio 2005, 441.
26 Haw 1996, 204; Naarajärvi 2009, 34.
22
23
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toimeenpanovalta on valtioneuvostolla (guowuyuan), jonka puheenjohtaja on pääministeri.
Valtioneuvoston vaikutus päivänpolitiikkaan ja erityisesti talouteen on suuri, ja se valvoo
ministeriöiden

toimintaa.

Keskussotilaskomissio

johtaa

maan

asevoimia.

Sen

puheenjohtajalla on suora yhteys korkeimpiin sotilasjohtajiin.27
Kommunistisen puolueen tärkein päättävä elin on viiden vuoden välein kokoontuva
puoluekongressi (quanguo renmin daibiao dahui), jossa edustajia on noin kaksi tuhatta. Sen
noin 300-jäseninen keskuskomitea (zhonggong zhongyang) valitsee politbyroon (zhengzhijiu),
johon kuuluu noin 20 henkeä. Kiinan tärkeimmät päätöksentekijät ovat politbyroon
pysyvän komitean (zhengzhijiu changweihui) jäsenet, joita on noin 5-10 henkeä. Viimeistään
vuodesta 1978 lähtien puolueen korkein virka on ollut pääsihteerillä, joka on vuodesta 1993
lähtien toiminut samalla myös presidenttinä. Vuonna 1989 pääsihteerinä toimi Zhao
Ziyang, pääministerinä Li Peng, presidenttinä Yang Shangkun ja sotilaskomission
puheenjohtajana Deng Xiaoping, jotka kaikki kuuluivat myös politbyroon pysyvään
komiteaan. Vuonna 1987 päätettiin, että etenkin poikkeustapauksissa suurinta valtaa
käyttivät puolueen vanhimmat vallankumousveteraanit, erityisesti Deng Xiaoping ja
talousasioissa Chen Yun.28
Kiinan kansantasavallan päätöksenteko painottaa henkilökohtaisia suhteita ja puolueen
sisäisten ryhmittymien eli faktioiden välisiä neuvotteluja enemmän kuin virallisten normien
ja organisaatiokaavioiden perusteella voisi odottaa. Tärkeänä on pidetty konsensuksen
säilyttämistä ulospäin nähden, jolloin julkisuuteen ja toisten valtioiden edustajille suunnattu
retoriikka ei aina käytännössä vastaa pinnan alla olevaa poliittisen eliitin ristiriitaisuutta.
Ulkopolitiikassa korostetaan valtiollista suvereniteettia ja 1800-luvulta kansantasavallan
perustamiseen asti jatkunutta ”nöyryytysten vuosisataa”: maan sisäisiin asioihin
puuttumiseen suhtaudutaan jyrkän kielteisesti.29

Tutkimustehtävä ja rajaus
Tämä tutkimus käsittelee ulkoasiainhallinnon ja tasavallan presidentin suhtautumista Kiinan
levottomuuksiin ja niiden päättymiseen ajanjaksolla huhtikuusta kesäkuuhun vuonna 1989.

Naarajärvi 2009, 34.
Naarajärvi 2009, 35.
29 Koskiniemi 1997, 89, 95, 102; Wang 2012, 120–121.
27
28
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Ensimmäisessä luvussa selvitetään Suomen ja Kiinan kahdenvälisten suhteiden kehitystä
mielenosoituksiin saakka, sekä kuinka Kiinan sisäpoliittisia olosuhteita ja yltynyttä
kansalaisaktivismia seurattiin, kuinka niitä tulkittiin ja kuinka niiden merkitystä
tulevaisuudelle arvioitiin. Toisessa luvussa tarkennetaan huomio mielenosoitusten
huippukohtaan, 15.4.–4.6.1989 sekä kesäkuun ensimmäisiin reaktioihin suhteessa
tapahtumiin. Pääpaino tässä luvussa on Pekingin suurlähetystön ulkoasiainministeriölle ja
presidentille lähettämissä raporteissa. Kolmannessa käsitellään taas hieman laajempaa
ajanjaksoa vuoden 1989 loppuun saakka, Kiinan tilanteen kehittymisen seuraamista ja
Suomen Kiina-suhteiden toimintatavan vakiintumista, erityisesti liittyen huomiota
saaneeseen Salolaisen ministerivierailuun.
Tärkeimpänä tehtävänäni on selvittää, millainen käsitys Suomen ulkopoliittisella johdolla
Kiinan tapahtumista oli tilanteessa, jossa tietoa oli poikkeuksellisen vaikeasti saatavilla ja
mihin tavoitteisiin tuon tietämyksen nojalla Kiinan suhteen pyrittiin. On esitetty, että
Suomen pääasiallisena intressinä oli lähinnä liiketaloudellisten etujensa turvaaminen. Suomi
oli 1980-luvulla merkittävästi lähentänyt suhteitaan Kiinaan, eikä tätä panostusta haluttu
tuhlata.30 Virallinen perustelu on, että Kiinan olojen vakaantumista, rauhanmukaista
kehitystä sekä uudistus- ja avautumispolitiikan jatkumista pyrittiin edistämään molempia
osapuolia hyödyttävän yhteistyön merkeissä, demonstratiivisista toimista pidättäytyen.31
Käsiteltiinkö Kiinan tapahtumia rauhanomaisen demokratiamielenosoituksen tarpeettoman
verisenä tukahduttamisena, vai kenties Kiinalle sattuneena onnettomuutena, kuten
sikäläinen valtiojohto itse antoi ymmärtää? Oliko puolueettomuuspolitiikkaan vetoaminen
silkkaa retoriikkaa, vai todelliseksi koettu politiikan ohjenuora? Jäikö ihmisoikeudellinen
näkökulma toissijaiseksi siksi, ettei Kiinan olosuhteisiin koettu pystyttävän vaikuttamaan
ainakaan moitteilla ja sanktioilla, vai kenties siksi, etteivät ihmisoikeudet vielä olleet
merkittävässä asemassa Suomen ulkopoliittisella asialistalla? Esitettiinkö toimintatavoista
eriäviä mielipiteitä, vai näyttääkö eri puheenvuorojen välillä olleen vallalla konsensus?
Aihe voidaan nähdä esimerkkitapauksena Suomen ihmisoikeuspoliittisen murroskauden
ajalta ja suurvaltasuhteisiin, etenkin naapurimaa Neuvostoliittoon varovasti suhtautuneen
puolueettomuuspolitiikan viimeisinä vuosina. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, missä

30
31

Jakobson 1997, 297; Luoto 1997, 184–185.
Huotari & Seppälä 1999, 528; Koivisto 1995, 264–265.
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määrin Suomen päätöksentekoon vaikuttivat otaksunnat muiden valtioiden mahdollisesta
suhtautumisesta.

Tutkimustilanne
Tämän tutkimustyön päälähteenä käytettyä aineistoa ei ole sen salassapidosta johtuen
tutkittu aiemmin.
Kaikkiaan Kiinan historiaan ja Tiananmenin aukion tapahtumiin liittyvää tutkimusta ja
muuta kirjallisuutta on paljon, mutta yleensä aihetta sivutaan vain ohimennen, eikä aina
täysin neutraalisti tai kriittisesti. Esimerkiksi Jari Luoto teoksessaan Ulkopolitiikka ja
ihmisoikeudet: Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan murroskausi 1985–1995 käyttää
Tiananmenin aukion tapahtumia tapausesimerkkinä Suomen ihmisoikeuspolitiikan
passiivisuudesta. Sinänsä ansiokkaassa teoksessa suhtaudutaan sekä Kiinan että Suomen
hallitusten toimintaan kenties liiankin negatiivisesti, yksipuolisesti ja yksinkertaistaen.
Suomen ja Kiinan suhteita 1980-luvlla on tutkittu vasta vähän. Sari Arho Havrénin yleisen
historian väitöskirjassa vuodelta 2009, ”Meillä ei ole ikuisia ystäviä eikä ikuisia vihollisia, ikuisia
ovat meidän omat etumme: Suomen suhteet Kiinan kansantasavaltaan 1949–1989”, käsitellään
Suomen ja Kiinan poliittisia ja taloudellisia suhteita kattavasti. Viimeisimpien vuosien eli
tämän tutkielman aikarajauksen osalta Arho Havrénilla ei ollut käytössään tässä
hyödynnettyjä arkistomateriaaleja. Sen sijaan hän on käyttänyt Helsingin Sanomien ja
iltapäivälehtien artikkeleita aineistonaan tavalla, jota on paikoitellen lähdekriittisesti
arveluttavaa. Erityisesti poliitikkojen lehtihaastatteluissa esittämiin väitteisiin olisi varmasti
suhtauduttava suuremmalla varauksella. Arho Havrén on hyödyntänyt tutkimuksessaan
paljon itse tekemiään haastatteluja, jotka ovat hyödyksi tällekin tutkielmalle.
Erittäin kattavan kuvan Kiinan mielenosoituksista antaa useamman tutkijan yhteistyönä
syntynyt Pekingin kevät: Tiananmen ja kiinalaisen aktivismin rajat. Kantavana teemana on käsitys
siitä, miten opiskelijat olisivat toiminnallaan tulleet ylittäneeksi kiinalaiseen yhteiskuntaan
kuuluvia näkymättömiä rajoja. Näkökulma on sinänsä mielenkiintoinen, mutta se voi myös
sisältää ainakin tähän asiayhteyteen nähden ylimääräistä abstrahointia – joskin kirjoittajat
aiheellisesti

toivat esiin myös sen,

ettei Kiinaa

tulisi

pitää

”poikkeuksellisen
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eriskummallisena tai ylitsepääsemättömän vieraana”.32 Teoksen laatimiseen osallistuneet
Juha A. Vuori ja Lauri Paltemaa ovat muissakin yhteyksissä tutkineet modernin Kiinan
politiikkaa ja historiaa, kuten vuonna 2012 ilmestyneessä teoksessaan Kiinan Kansantasavallan
Historia. Kaikin puolin moitteettoman sisältönsä ja laajan lähdeaineistonsa vuoksi se on
ollut tätä työtä tehdessä tärkeä ja laajalti käytetty teos.
Suomalaisista Kiinaa tutkineista toimittajista ja kirjeenvaihtajista on mainittava Suomen
Kuvalehdelle toiminut Linda Jakobson sekä Helsingin Sanomille työskennellyt Pekka Mykkänen,
jotka ovat tutkineet niin Kiinaa kuin Suomea myös muissa yhteyksissä. Tässä tapauksessa
relevanttia materiaalia ovat suoneet Jakobsonin Miljoona totuutta: vuosikymmen Kiinassa sekä
Mykkäsen Kiina rynnistää huipulle.
Aiemmin mainitun Tauno-Olavi Huotarin ja Pertti Seppälän perusteos Kiinan kulttuuri on
miltei pakollista luettavaa kenelle hyvänsä Kiinaa tutkivalle suomalaiselle. Jakobson
paheksuu edellä mainitussa kirjassaan tätä teosta muun muassa Maon kampanjoiden
uhreille annetusta vähäisestä huomiosta.33 Kyseistä seikkaa on hieman paranneltu
myöhemmissä painoksissa, vaikka poliittisesti kiistanalaisia asioita kuvaillaan edelleen perin
varovaisesti.
Ulkomaalaisista tutkijoista arvostettuja ja usein mainittuja ovat esimerkiksi Robert
Lawrence Kuhn, Joseph Fewsmith ja Bruce Gilley, joiden tutkimuksia ei tässä työssä ole
voitu hyödyntää kuin välillisesti, johtuen kyseisten tutkimusten huonosta saatavuudesta sekä
siitä, että mainituista useimmat alkavat olla jo kovin ikääntyneitä. Sen sijaan runsaahkossa
käytössä ovat olleet esimerkiksi pitkään Kiinan politiikkaa seuranneen professori Richard
Baumin Burying Mao ja China Watcher: Confessions of a Peking Tom sekä Aasian-tutkijana
tunnetun Ezra F. Vogelin Deng Xiaoping and the Transformation of China.
Varsinaisesti aatehistoriaan painottuvaa tutkimusta suomalaisten Kiina-käsityksistä ei
tiettävästi ole vielä tehty.

32
33

Vuori et al. 2009a, 18–19.
Jakobson 1997, 98.
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Lähteet ja menetelmät
Aineiston merkittävin osuus koostuu Ulkoasiainministeriön arkiston asiakirjoista, jotka
julkistettiin tutkimuskäyttöön 25 vuoden salausajan päätyttyä vuonna 2014. Näihin kuuluvat
Pekingin suurlähetystön salasähkeet, muistiot ja raporttisarjat sekä ulkopoliittisen
ministerivaliokunnan

päätöspöytäkirjat.

Tarkoituksenani

on

erityisesti

Pekingin

suurlähetystön välittämiin tietoihin nojautuen selvittää ulkoasiainhallinnon näkemykset ja
tavoitteet suhteessa Kiinaan. Pyrin arvioimaan, kuinka tarkoin erityisesti kevään 1989
tapahtumia

seurattiin,

kuinka

niitä

tulkittiin

sekä

millaisia

toimintasuosituksia

ulkoministeriölle ja presidentille annettiin. Eduskunnan, myöskään sen ulkoasiain
valiokunnan, aineistoja ei tässä työssä hyödynnetä.
Tässä käytettävien asiakirjalähteiden suhteen väistämätön ongelma on lähihistorian ja
salassa pidetyn aineiston tutkimisessa yleinen vaiva, poliittisen historian professori Timo
Soikkasen

sanoin

”päätöspöytäkirjojen,

puhelimen

ja

sähköpostin

terrori”.34

Keskustelupöytäkirjoja tai muutakaan aineistoa, jossa kerrottaisiin päätösten taustoista ja
perusteluista, ei ole olemassa siinä määrin kuin historiantutkija toivoisi.
Käsiteltävään aihepiiriin liittyen on syytä huomioida diplomaattien virkakierto: kukin viettää
asemamaassaan yleensä neljä vuotta ennen siirtymistään uusiin tehtäviin. Tämä tarkoittaa,
etteivät Pekingissä toimineet diplomaatit välttämättä olleet erityisiä Kiina-asiantuntijoita,
eivätkä esimerkiksi yleensä osanneet kiinan kieltä. On myös syytä muistaa, että korkeaarvoiset virkamiehet tapasivat lähinnä muiden maiden diplomaattikuntaa, asemamaansa
johtavia virkamiehiä ja poliitikkoja sekä liike-elämän edustajia – toimittajat ja tutkijat
näkevät tapahtumat varsin eri näkökulmasta. Virkatehtävänsä mukaisesti Pekingin
suurlähetystö keskittyy Suomen kansalaisten, liike-elämän ja hallituksen poliittisten ja
kaupallisten etujen ajamiseen, vaikka asemamaan tapahtumien seuraaminen eräs merkittävä
tehtävä onkin.
Tekstit kirjoittanut taho, useimmiten suurlähettiläs, on voinut konsultoida edustustonsa
muuta henkilökuntaa, kollegoitaan Suomessa tai määräpaikassaan, paikallisia tahoja,
tiedotusvälineitä ja tutkimuksia – tai sitten ei. Hän saattaa kertoa avoimesti omia
mielipiteitään tai pitää ne omana tietonaan. Suurlähetystön sähkeet käsitellään tässä
yhteydessä useimmiten kollektiivisesti suurlähetystön näkemyksinä.

34 Soikkanen

1995, 120–122.
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Eräs tutkimuksellinen ongelma liittyy juhlapuheisiin ja lehtihaastatteluihin eli käytännössä
poliittista retoriikkaa käyttävän tekstin lähdekritiikkiin. Kirjoittajat eivät usein ole laatineet
puheitaan tai edes haastatteluvastauksiaan itse ja niiden sisältö saattaa koostua pitkälti
kohteliaisuuksista – yleensä julkisuuteen tai toisen maan edustajalle annetun lausunnon
voidaan olettaa kertovan todellisten ajatusten sijaan siitä, mitä haluttiin esittää. Aihepiirinä
ulkopolitiikan luonteen luottamuksellisuus korostaa tämän seikan merkitystä erityisen
suureksi.
Käytössä olevan aineiston perusteella on silti mahdollista antaa kuva tapahtumista Suomen
hallinnon näkökulmasta. Sen aatehistoriallinen anti koostuu erityisesti kahdesta osaalueesta: Ensinnäkin suomalaisten toimijoiden päätöksenteon perustelujen sekä tavoitteiden
ja intressien kartoittamisesta aiemmin julkaisemattoman materiaalin valossa: tuoko
tutkittava materiaali ilmi ristiriitoja suhteessa julkisuuteen annettuihin tietoihin,
muuttuivatko näkemykset merkittävästi tutkitun ajanjakson aikana?
Toinen tutkittava osa-alue on suomalaisten, lähinnä suurlähetystön kuva tapahtumista ja
niiden merkityksestä: mistä asioista pyrittiin saamaan tietoa, mikä jäi vähemmälle
huomiolle? Osattiinko kevään tapahtumien kulkua ennakoida, millaisia ennakkokäsityksiä
oli Kiinan tulevaisuudesta niiden jälkeen?
Tutkimuksen aihe ja rajaus huomioon ottaen kiinankielisen tai muun ulkomaisen aineiston
käyttö ei ole tässä välttämätöntä tai tarpeellistakaan. Mielenkiintoisina tietovuotolähteinä on
kuitenkin rajoitetusti käytetty Wikileaksin diplomaattisähkeitä Yhdysvaltain suurlähetystöstä
sekä pseudonyymin Zhang Liang kokoamaa, Andrew J. Nathanin ja Perry Linkin
kääntämää ja toimittamaa asiakirjakokoelmaa The Tiananmen Papers, joka sisältää
luottamuksellisia Kiinan hallinnon kokouspöytäkirjoja ja keskusteluita.

Käsitteet ja terminologia
Suomen ulkoasiainhallinnon muodostavat ulkoasiainministeriö ja ulkomaanedustukseen
kuuluvat edustustot,
konsuliedustustot.

joista

jälkimmäiseen

Diplomaattisiin

kuuluvat

edustustoihin

diplomaattiset

kuuluvat

eri

edustustot ja

valtioissa

olevat

suurlähetystöt ja lähetystöt sekä kansainvälisissä järjestöissä ja yhteistyöelimissä olevat
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pysyvät edustustot ja erityisedustustot.35 Edustustojen päätehtävinä on edustaa Suomen
valtiota sekä valvoa Suomen poliittisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja, edistää Suomen
tuntemusta ulkomailla ja tiedottaa ulkoasiainministeriölle Suomen kannalta merkittävistä
asioista.36
Ulkoasiainministeriön organisaatio jakautuu osastoihin, joista tärkein on poliittinen osasto.
Muut osastot, kuten kauppapoliittinen osasto, käsittelevät omien erityisalojensa kysymyksiä
poliittisen osaston johdolla.37 Tässä tutkielmassa ulkoasiainhallinnolla viitataan lähinnä
Pekingin suurlähetystöön sekä ulkoministeriöön, jossa tärkeimpänä yhteyshenkilönä
edelliseen toimi poliittisen osaston osastopäällikkö Jaakko Blomberg.
Kiistanalaisen luonteensa vuoksi Kiinan kesän 1989 tapahtumia on usein kutsuttu useilla
nimillä. Toisinaan käytetään termiä ”Tiananmenin verilöyly”, mikä voidaan pitää hieman
harhaanjohtavana,

vaikka

kevään

tapahtumat

siellä

kulminoituivatkin.

Laajoja

mielenosoituksia tapahtui myös muissa Kiinan kaupungeissa ja Pekingissä väkivaltaisuudet
keskittyivät Tiananmenin aukion ulkopuolelle. Lisäksi myös virkavallan edustajat joutuivat
väkivaltaisuuksien

kohteeksi.

Kiinan

virallisen

tulkinnan

mukaan

kyseessä

oli

vastavallankumouksellinen kapina tai mellakka (fangeming baoluan), jossa ulkomaalaisten
avustamat rettelöitsijät ja opiskelijoita manipuloineet kansantasavallan vastustajat halusivat
kaataa kommunistisen puolueen valta-aseman ja sosialistisen järjestelmän, käyttäen hyväksi
hallituksen osoittamaa suurta itsehillintää.38 Kiinalaiset käyttävät mielenosoituksista usein
neutraalia termiä ”kesäkuun neljännen päivän välikohtaus” (liusi shijian). ”Tiananmenin
aukion välikohtauksella” voidaan tarkoittaa joko tätä samaa tapahtumasarjaa tai pääministeri
Zhou Enlain muistojuhlaan liittynyttä mielenosoitusta vuonna 1976.39
Pekingin

kevät

(Beijing

demokratiamuuriiliikkeeseen,

zhi

chun)

kevään

viittaa
1989

sekä

vuonna

mielenosoituksiin

1978
että

alkaneeseen

vuoden

1998

keskusteluun mahdollisesta – toteutumatta jääneestä – demokratiapuolueen perustamisesta.
Yleensä, kuten tässäkin yhteydessä, termillä tarkoitetaan kuitenkin kevään 1989
tapahtumia.40

Ulkoasiainhallintolaki. 6 §. Finlex. Elektr. dokumentti.
Ulkoasiainhallintolaki. 12 §. Finlex. Elektr. dokumentti.
37 Nousiainen 1998, 381.
38 Paltemaa & Vuori 2012, 328.
39 Karjalainen & Valta 1982, 79.
40 Asikainen et al. 2009, passim; Baum 1994, 245; Mykkänen 2004, 355–362; Paltemaa & Vuori 2012, 320.
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Aihetta käsitellessä käytetään joitakin vaikeasti määriteltäviä poliittisia käsitteitä, kuten
demokratia ja ihmisoikeudet. Sanottakoon, että näiden käsitteiden tulkitseminen on tässä
asiayhteydessä tavallistakin pulmallisempaa ja niille annetut merkitykset vaihtelevat
tavattoman paljon: esimerkiksi Kiinan kommunistipuolueen johdon sisäisissä keskusteluissa
korostettiin ”demokraattisten oikeuksien” varjelemisen merkittävyyttä.41 Siinä määrin kun
on tarpeen, näihin ongelmiin palataan käsittelyluvuissa. Käsitteiden tarkempi analyysi
yleisellä tasolla ei ole tässä yhteydessä mielekästä jo siksi, etteivät suomalaiset tämän
tutkimuksen aineiston perusteella sellaiseen ryhtyneet. Lisäksi mielenosoittajien ja muiden
toimijoiden tavat käyttää näitä termejä olivat paitsi keskenään hyvin erilaisia, myös yleensä
tarkemmin määrittelemättömiä. Todennäköisesti kiinankielisen demokratia-termin (minzhu,
kansanvalta) erilaisista merkityksistä ja käyttötavoista saisi laadittua oman tutkimuksensa.
Kuten nykyisin on yleisintä, käytetään tässäkin työssä kiinankielisten termien ja nimien
yhteydessä pinyin-translitteroinnin mukaista kieliasua. Poikkeuksen muodostavat tietyt
vakiintuneet muodot, kuten Peking (Beijing), Tiananmen (Tian’anmen) ja Tiibet (Xizang).
Translitteroitujen sanojen toonit jätetään kirjoittamatta ja kiinalaisia merkkejä ei käytetä.
Kiinalaisissa henkilönimissä sukunimi kirjoitetaan ennen etunimeä.

Esim. ”We have to separate legitimate demands for democracy, including proper exercise of democratic rights [--] we have to be
sure we don’t squash democracy.” Tiananmen Papers, 199.
41
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1. KIINA-SEURANTAA 1980-LUVUN LOPULLA
1.1. Kahdenvälisten suhteiden kehitys
Suomen ulkoasiainhallinnon suunnitelmat Kiina-suhteiden edistämiseksi etenivät 1980luvun mittaan selvästi kohti pyrkimystä aktiivisempaan yhteydenpitoon. Vaikka Kiinan
tulevaisuudelta ja mahdollisilta kauppasuhteilta odotettiin paljon, kaupan esteitä oli vielä
runsaasti ja ajoittain epävakaata yhteiskunnallista tilannetta tarkkailtiin aktiivisesti, joskin
ehkä valikoivasti. Vaikka kevään 1989 mielenosoitukset tulivat yllätyksenä, ennusmerkkejä
mahdollisista levottomuuksista havaittiin yhteiskunnallisten ongelmien kasautumisen sekä
aiempien kansalaislevottomuustapausten muodossa. Suomen suunnitelmia läheisemmistä
suhteista ja kaupan lisäämisestä nämä eivät silti haitanneet. Ymmärtääkseen Suomen ja
Kiinan kahdenvälisten suhteiden tilanteen ja kehityksen suunnan vuonna 1989 on tarpeen
tarkastella niiden kehittymistä aiempina vuosina.

1.1.1. Suomen ja Kiinan varhaiset suhteet
Suomen ja Kiinan kansantasavallan väliset suhteet ovat perinteisesti olleet hyvät, vaikkakin
etäiset. Suomi tunnusti Kiinan kansantasavallan ensimmäisten joukossa vuonna 1950, ja
myöhemmin samana vuonna maiden välillä solmittiin viralliset diplomaattiset suhteet.42
Suomi solmi ensimmäisenä länsimaana Kiinan kanssa kahdenvälisen kauppasopimuksen
vuonna 1953, ja jo vuonna 1951 perustettu Suomi-Kiina-seura järjesti kulttuurivaihtoa sekä
seuramatkoja.43 Lisäksi Suomi tuki Kiinaa YK-jäsenyysneuvotteluissa. Kiinan edustajat
vuorostaan totesivat usein arvostavansa Suomen noudattamaa aktiivista ja rauhantahtoista
puolueettomuuspolitiikkaa sekä Suomen pyrkimyksiä puolueettomuutensa, turvallisuutensa
ja itsenäisyyteensä säilyttämiseen. Suomi ei tunnustanut Kiinaa niinkään Neuvostoliiton ja
sosialistimaiden

vanavedessä,

vaan

muiden

Pohjoismaiden

kanssa

yhtäaikaisesti,

järjestykseltään seitsemäntenätoista.44 Taiwanin Kiinan tasavaltaa Suomi ei ole virallisesti
tunnustanut.
1970-luvulle asti Suomen edustautuminen oli Aasiassa Ulkoasiainministeriönkin mukaan
harvaa ja passiivista, eikä Itä-Aasia-asiantuntijuutta juurikaan ollut sen enempää ulkoasiain

Pekingin suurlähetystön historia, elektr. dokumentti.
Huotari & Seppälä 1999, 526; Rosenberg 2008, ”Miten käy kulttuurivaihdon?”. Elektr. dokumentti.
44 Mykkänen 2004, 407.
42
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kuin liike-elämän osalta.45 Suomen ja Kiinan suhteisiin vaikuttivat kansantasavallan
sulkeutuneisuus ja haluttomuus edistää kaupankäyntiä ei-kommunististen maiden kanssa.
Lisäksi Kiinan viilenneet suhteet Neuvostoliittoon vuodesta 1960 lähtien aiheuttivat
pyrkimystä virallisen kanssakäymisen minimoimiseen myös Suomen taholta.46 Eräs
diplomaattinen selkkaus tapahtui vuonna 1967, kun Suomen Pekingin-suurlähetystön
kaupallisen sihteerin poika oli lähettänyt Kiinasta kirjeen kahdella postimerkillä, joista
toinen esitti jousiampujaa ja toinen puhemies Maoa. Korkea-arvoisin paikalla ollut
suurlähetystön edustaja kutsuttiin puhutteluun, sillä postimerkkien asettelun tulkittiin
pilkkaavan puhemiestä. Suomalaiset eivät antaneet anteeksipyyntöä, mutta lupasivat, ettei
vastaavanlainen tapaus toistuisi.47
Kiinan uudistusten ja avautumisen kausi (gaige kaifang) alkoi vuonna 1978. Tämän myötä
käynnistyi myös Suomen ja Kiinan välinen korkean tason vierailuvaihto: varapääministeri
Geng Biao vieraili Suomessa 28.5.–4.6.1979 muiden Pohjoismaiden-vierailujensa
yhteydessä. Korkean tason vastavierailuja Suomesta Kiinaan ei vielä tässä vaiheessa tehty.
Virkamiestason vierailuvaihtoon sisältyivät valtiosihteeri Matti Tuovisen vierailu Kiinaan
vuonna 1982 sekä varaulkoministeri Yao Guangin vierailu Suomeen seuraavana vuonna.48
Nämä varhaiset vierailut merkitsivät lähinnä kanssakäymiseen vaadittavan sopimuspohjan
alustavaa laatimista. Virallinen valtioiden välinen kauppa ja muu toiminta pysyivät hyvin
vaatimattomalla tasolla.
Maaliskuussa 1984 Ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Jaakko Blomberg tiedusteli
Pekingin suurlähetystöltä, miksi pääministeri Zhao Ziyang ei aikonut vierailla Suomessa
virkamatkallaan, jolla hän vieraili muissa Pohjoismaissa. Silloinen suurlähettiläs Pentti
Suomela vastasi Suomen omaehtoisesti pitäneen matalaa profiilia vierailuvaihdossaan
Kiinan kanssa ja muistutti, ettei kiinalaisilla ollut ainoastaan myönteisiä kokemuksia
Suomen-vierailuistaan: Kommunistit olivat huutaneet Helsingissä ja Hämeenlinnassa

Pääministeri Kalevi Sorsan virallinen vierailu Kiinaan, tausta-aineisto. Suhteet Suomi-Kiina.
Ulkoasiainministeriön arkisto. (myöh. lyh. UMA).
46 Huotari & Seppälä 1999, 526; Koivisto 1995, 259.
47 Paltemaa & Vuori 2012, 207.
48 Suomen ulkomaankauppaministeri vieraili Kiinassa vuosina 1973, 1977, 1981 ja 1984 ja esimerkiksi
opetusministeri niin ikään jo vuonna 1973. Ulkomaankauppaministerien matkoja ei yleensä pidetty erityisen
huomionarvoisina (vuoden 1989 Pertti Salolaisen matka oli tässäkin suhteessa poikkeuksellinen). Kiinasta
Suomeen vierailivat muun muassa koneenrakennusministeri vuonna 1972, liikenneministeri 1977 sekä
kansainvälisten suhteiden ja ulkomaankaupan varaministeri 1982. Geng Biao oli myös Kiinan ensimmäinen
lähettiläs Suomessa, sivuakkreditoituna Tukholmasta. Suomen ja Kiinan välinen vierailuvaihto. 31.5.1985.
Suhteet Suomi-Kiina. UMA.
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Gengille ”go home”, eikä Kekkonen vuonna 1981 ollut suostunut vastaanottamaan
arvovaltaisen kiinalaisen parlamenttivaltuuskunnan johtajaa, jonka eduskunta oli kutsunut
maahan. Ensisijaiseksi syyksi suurlähettiläs arvioi kauppapoliittiset perusteet ja sen, ettei
Suomesta olisi ollut saatavissa kiinalaisten toivomia edullisia luottoja. Skandinavian maat
olivat Suomea paljon läheisemmissä suhteissa Kiinaan vielä vuonna 1984.49 Suomalaiset
olivat heränneet myöhään Kiinan-kauppaa edistämään, mutta vuosikymmenen puolivälissä
muiden Euroopan maiden etumatkaa kurottiin ripeästi kiinni.

1.1.2. Suhteet vuodesta 1984 eteenpäin
Suomen ja Kiinan väliset suhteet kehittyivät ratkaisevasti ulkoministeri Paavo Väyrysen
vierailumatkan myötä vuonna 1984. Väyrynen suoritti matkan ulkoministeri Wu Xueqianin
kutsumana. Sen aikana allekirjoitettiin muun muassa maiden välinen kulttuurisopimus ja
sovittiin kulttuurivaihto-ohjelmasta vuosiksi 1985–1986.50 Neuvottelujen keskeisimmän
osan saivat kauppasuhteet. Väyrysen matkan myötä Suomen vienti Kiinaan nousi
hetkellisesti yli 100 prosenttia, Helsinkiin perustettiin suomalais-kiinalainen kauppayhdistys
ja Qingdaoon ensimmäinen yhteisyritys.51 Väyrynen oli pidetty vieras, joka pääsi esimerkiksi
vierailemaan pääministeri Zhao Ziyangin virka-asunnolla ylimmän johdon asuinalueella
Zhongnanhaissa, jonne vieraita ei yleensä päästetä.52 Lokakuussa 1985 ”Hänen
Ylhäisyytensä Paavo Väyrynen” sai Wu’lta diplomaattisuhteiden solmimisen 35vuotispäivän kunniaksi virallisen onnittelusähkeen, jossa todettiin edellisvuoden matkan
myötävaikuttaneen maiden suhteiden kehitykseen ja toivottiin yhteistyön jatkuvan ja
kehittyvän.53 Wu teki myös vastavierailun Suomeen vuonna 1986.54
Suomen lehdistössä matkasta uutisoitiin toiseen sävyyn. Huomiota sai erityisesti kuva, jossa
Väyrysen väitettiin loukanneen kiinalaista etikettiä esiintymällä ”Ming-dynastian haudoilla

Kiina, vierailuvaihto. 2.3.1984. Suhteet Suomi-Kiina. UMA; Suomelan vastaussähke, ei otsikkoa. 6.3.1984.
Suhteet Suomi-Kiina. UMA.
50 Pääministeri Kalevi Sorsan virallinen vierailu Kiinaan. Poliittinen tausta-aineisto. Suhteet: Suomi-Kiina.
UMA.
51 Osuus Suomen kokonaisviennistä nousi kaikesta huolimatta vain 0,4 prosentista 0,6 prosenttiin, ks. liite II.
Ulkoasianministeri Paavo Väyrysen puhe. 28.10.1985. Suhteet: Suomi-Kiina. UMA.
52 Arho Havrén 2009, 200.
53 Wu Xueqianin sähke Paavo Väyryselle. 1.11.1985. Suhteet: Suomi-Kiina. UMA.
54 Arho Havrén 2009, 202.
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muistomerkin päällä”. Tosiasiassa suomalaiset valokuvaajat ja Kiinan protokollahenkilöstö
vaativat vastahakoiselta Väyryseltä kuvan ottamista, eikä paikka ollut laisinkaan pyhä.55
Väyrysen lisäksi Kiinassa vieraili seuraavana vuonna eduskunnan valtuuskunta puhemies
Erkki Pystysen johtamana. Vuonna 1986 vierailun Kiinaan teki pääministeri Kalevi Sorsa.
Myös näiden vierailujen merkittävin osuus liittyi kauppasuhteiden kehittämiseen.56
Suhteita haluttiin kehittää myös kulttuurielämän osalta. Kulttuurivaihdon koettiin olleen
suhteellisen vilkasta musiikkielämän ja kirjallisuuden alalla, mutta vielä 1986 todettiin
”yleisesti voitaneen sanoa, että Suomella ei ole Kiinassa imagoa”. Monien hankkeiden
sanottiin ”tyssääntyneen jo Suomen päässä”, ja haluttiin enemmän kuin vain kauppamiehen
maine.57 Lisäksi tuettiin kielenopetusta, tieteellistä yhteistyötä, stipendivaihtoa sekä
joukkoviestinten ja urheilujärjestöjen yhteistyötä.58
Kauppasuhteiden osalta Suomen merkittävimmät vientiartikkelit olivat puuhun perustuvat
tuotteet sekä kemiantuotteet, tuontiartikkelit kivihiili, tekstiilituotteet sekä sähkölaitteet
kuten TV-vastaanottimet. Kauppavaihto oli Kiinalle voittopuolisesti alijäämäistä,
ongelmaksi nähtiin rahoitus ja Suomen liian korkeana pidetty hintataso. Yhteisyritykset
nähtiin kiinnostavana, mutta haastavana toimintamallina – ensimmäinen, Qingdaoon
perustettu vaneritehdas oli joutunut jatkuviin vaikeuksiin esimerkiksi kouluttamattoman
työvoiman ja epävarman materiaalinsaannin suhteen. Kuitenkin kauppavaihto oli jo
Koiviston vierailuun mennessä ehtinyt viidessä vuodessa kolminkertaistua.59
Suurlähetystö piti ulkomaiden investointien uhkana paikallisten viranomaisten tapaa tulkita
ja soveltaa lakeja ulkomaalaisten liikeyritysten intressien vastaisesti, vaikka viime vuosina oli
luotu perusteet kauppa-, siviili- ja vero-oikeudeksi, ja lainsäädännön sanottiin vaikuttaneen
suomalaisittainkin johdonmukaiselta ja selvältä. Infrastruktuuri oli kehityksestä jäljessä,
lahjonta ja henkilösuhdekaupat olivat tavallisia ja byrokratia oli ”valtava ja jarruttava tekijä”.
Myös ammattimaista työvoimaa oli vaikeasti saatavilla.60 Eräässä raportissaan suurlähettiläs

Arho Havrén 2009, 198.
Arho Havrén 2009, 202, 206–209.
57 Pääministeri Kalevi Sorsan virallinen vierailu Kiinaan. Poliittinen tausta-aineisto. Suhteet: Suomi-Kiina.
UMA.
58 Rosenberg 2008, ”Miten käy kulttuurivaihdon?”. Elektr. dokumentti.
59 Tasavallan Presidentin (myöh. lyh. TP:n) valtiovierailu Kiinaan 10. - 17.10.1988; Suomen ja Kiinan väliset
kauppapoliittiset kysymykset. 23.9.1988. Kansallisarkisto (lyh. KA).
60 Pääministeri Kalevi Sorsan virallinen vierailu Kiinaan 15. - 20.9.1986. Poliittinen tausta-aineisto. 5.9.1986.
Suhteet Suomi-Kiina. UMA.
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Risto Hyvärinen piti Mantšurian luonnonvaroja ja maatalouden mahdollisuuksia kaupan
kannalta lupaavina, mutta tuotannon tuloksia heikkoina, koska ”kautta linjan kupataan ja
sekoillaan”.61 Kauppasuhteiden kehittämisen mahdollisuuksia kuvaavat muistiot olivat
lukuisista mainituista ongelmista huolimatta miltei poikkeuksetta optimistisia ja rohkaisivat
aktiivisuuteen tulevaisuudessakin.
Suomen ja Kiinan välinen kehitysyhteistyö oli verrattain vähäistä: esimerkiksi vuosina
1980–1987 Suomen kehitysapu Kiinalle ei ylittänyt 10 miljoonaa markkaa kuin yhtenä
vuonna. Tärkeimmät yhteistyömuodot olivat korkotuki- ja kehitysluotot sekä taloudelliseen,
teolliseen ja teknologiseen yhteistyöhön myönnettävät määrärahat, joilla tuettiin esimerkiksi
koulutusta ja henkilövaihtoa.62
Tilastokeskuksen pääjohtaja Olavi Niitamo laati presidentille muistion kokemuksistaan
Kiinasta. Hän povasi maan olevan kenties maailman mahtavin valtio jo vuosituhannen
vaihteessa: Kiina olisi tuolloin Neuvostoliiton ja Japanin ohittaen päässyt Yhdysvaltain
rinnalle ”ei tulot per capita, vaan kokonaispotentiaalilla, resursseilla, tieto-taidolla mitaten”.
Niitamon mukaan taajamissa oli ”miljoonittain realistisia gorbatsoveja, liberaaleja maltillisia
toteuttajia”.63 Lähetystöneuvos Markku Heiskasen johtaman työryhmän laatimassa
muistiossa kesäkuulta 1988 esitettiin Itä-Aasian tarjoavan Suomelle erinomaisia
mahdollisuuksia taloussuhteiden laaja-alaiselle kehittämiselle. Tähän toimeen suositeltiin
ryhdyttävän perustamalla asiaa edistävä tutkimusorganisaatio.64
Merkittävä etappi yhteydenpidon edistämisessä saavutettiin, kun pitkään suunniteltu
Finnairin suora lentoyhteys Helsingistä Pekingiin saatiin järjestettyä. Avajaislennolla
3.6.1988 oli mukana eduskunnan puhemies Matti Ahde.65 China Daily uutisoi näyttävästi
tästä ”ystävyyden ilmasillasta Helsingin ja Pekingin välille”, joka olisi nyt nopein tie
Pekingistä Eurooppaan ja lisäisi maiden välisiä yhteyksiä kaupankäynnin, kulttuurin ja

Mantshurian kukkuloilla. 24.6.1986. Suhteet: Suomi-Kiina. UMA.
TP:n valtiovierailu Kiinaan 10. - 18.10.1988. Taustamuistio Suomen ja Kiinan välisistä yhteistyöprojekteista.
15.9.1988. KA.
63 Kiina on jo ensi vuosituhannen alkuvaiheessa maailman mahtavin valtio? TP:n ja Rva Koiviston
valtiovierailu Kiinan kansantasavallassa 11. - 17.10.1988. Keskustelut II. KA.
64 Suomen taloussuhteiden kehittäminen Itä-Aasian maiden kanssa. TP:n ja Rva Koiviston valtiovierailu
Kiinan kansantasavaltaan 11. - 17.10.1988. Keskustelut II. KA.
65 Finnairin avauslento Pekingiin 3.6.1988. 19.5.1988. Saapunut salasähke. UMA.
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urheilun aloilla. Samassa yhteydessä uutisoitiin poikkeuksellisesti kuukausia etukäteen
presidentti Mauno Koiviston tulevasta valtiovierailusta.66
Koivisto seurueineen suoritti valtiovierailun Kiinan Kansantasavaltaan 10.–18. lokakuuta
1988. Kysymyksessä oli ensimmäinen Suomen valtionpäämiehen virallinen vierailu Kiinaan
ja

toinen

Aasiaan.

Koivisto

tapasi

Kiinan

korkeinta

johtoa:

”vanhemman

valtionpäämiehen” Deng Xiaopingin, puolueen pääsihteeri Zhao Ziyangin, pääministeri Li
Pengin sekä presidentti Yang Shangkunin. Mukana olleet ulkoasiainministeri Kalevi Sorsa ja
ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen keskustelivat paikallisten kollegojensa Qian
Qichenin ja Zhen Tuobinin kanssa. Lisäksi mukana oli korkean tason teollinen
valtuuskunta, jolla oli tapaamisia talouselämän edustajien kanssa. Matkan antia pidettiin
onnistuneena: esimerkiksi Kiina asettui nyt tukemaan Suomen valitsemista YK:n
turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi.67
Matkan eri vaiheista eniten julkisuutta sai Sorsan kiistanalaiseksi tullut maininta siitä, kuinka
Deng olisi ollut sanonut Kiinan olleen valmis huippukokoukseen Neuvostoliiton
Gorbatšovin kanssa pitkäaikaisten kiistojen jälkeen.68 Ilmeisesti Kiinan muulla johdolla ei
tuossa vaiheessa joko ollut tietoa tästä suunnitelmasta tai halua sitä myöntää. Gorbatšovin
historiallinen valtiovierailu toteutui jo seuraavana keväänä.
Koivisto totesi matkan jälkeen Kiinalla olleen halua parantaa suhteitaan Neuvostoliittoon,
vaikka Deng oli hänelle puhunut ”ensin kymmenen minuuttia Venäjän synneistä ja sen
jälkeen toiset kymmenen minuuttia Neuvostoliiton synneistä Kiinaa vastaan”. Myös
Koivisto oli kiinnostunut keskusteluissaan puhumaan yhteisestä naapurimaasta ja siitä,
miten Suomen ulkopolitiikassa etusijalla olivat suhteet Neuvostoliittoon ja Pohjoismaihin.69
Matkan jälkeen Koivisto kirjoitti kirjeessään Li Pengille, ettei hän ollut osannut riittävästi
tuoda julki huolestuneisuuttaan Afganistanin kehityksen suhteen, ja että olisi halunnut vielä
keskustella Li Pengin kanssa Neuvostoliiton vetäytymisaikeista. Koivisto ehdotti
kirjeessään, että Kiina pyrkisi nyt tekemään tilanteeseen liittyvän sovitteluratkaisun liittyen
Vietnamin-Kamputsean-kysymykseen. Nämä kaksi kysymystä olivat merkittävimmät esteet

TP:n ja Rva Koiviston valtiovierailu Kiinan kansantasavaltaan 11. - 17.10.1988. Keskustelut II. KA.
Aiemmin Kekkonen oli vieraillut Intiassa. Tasavallan Presidentin valtiovierailu Kiinan kansantasavaltaan 10.
- 18.10.88. 21.10.1988. Keskusteluohjeet. KA.
68 Tasavallan Presidentin valtiovierailu Kiinan Kansantasavaltaan 10. - 18.10.88. 21.10.1988. Keskusteluohjeet.
KA.
69 Koivisto 1995, 259–261.
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maiden välisten suhteiden kehittymisen edellä.70 Koivistoa vaikuttaa kiinnostaneen
ensisijaisesti Neuvostoliitto ja varsinaisesti Suomen ja Kiinan välisiin suhteisiin liittyneet
asiat vasta toissijaisesti.
Zhao oli kertonut Koivistolle Kiinan aikoneen nelinkertaistaa tuotantonsa vuosituhannen
vaihteeseen mennessä, mutta Koivisto suhtautui tähän epäillen, sillä Kiinan talous kärsi
muiden ongelmien lisäksi jo selvästä ylikuumenemisesta. Koivisto totesi myös
ihmetellessään Hongkongin rakennustoimintaa, että jos Suomessa rakennushanke vaatisi
150 työläistä, Pekingissä siihen tarvittaisiin 1500.71 Vaikkakaan Koiviston käsitys Kiinan
talouselämästä ja sen lähitulevaisuudesta ei ollut varauksettoman optimistinen, hän
esimerkiksi Kiina Sanoin ja Kuvin -lehden haastattelussa sanoi uskoneensa Kiinan jatkavan
samalla kasvun linjalla, vaikkakin kenties hitaammin.72
Kaikkiaan Suomen ja Kiinan suhteissa 1980-luvulla korostuivat kauppasuhteiden kehitys,
niihin liittyneiden sopimusten aikaansaaminen sekä valtuuskuntien vaihto. Näiden ohella
jossain määrin kehitettiin myös kulttuurivaihtoa ja jo varhain melko aktiivista
erityisvirkamiesten

vierailuvaihtoa.

Tietoa

vaihdettiin

liittyen

maailmanpoliittiseen

tilanteeseen, kuten aseistariisuntakysymykseen ja niin sanottuun pohjois-etelä-kysymykseen
sekä myös yhteiseen naapuriin, Neuvostoliittoon liittyen. Suomea kiinnosti myös Kiinan
suhtautuminen Yhdysvaltoihin, Afganistanin kysymykseen sekä Kamputsean kysymykseen.
Kuitenkin tärkeintä oli tuonnin ja viennin lisääminen, tieteellinen ja tekninen yhteistyö sekä
kaupan esteiden vähentäminen, missä tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Kaupan kasvulle ei
näyttänyt tulevan loppua, ja tulevaisuudelta odotettiin paljon.

Riskinä nähtiin

vuosikymmenen puolivälissä yltyneet Kiinan sisäpoliittiset ongelmat, kuten puolueen
sisäinen valtataistelu ja talouden ylikuumeneminen.

Koivisto 1995, 229–232. Kolmas Kiinan julistamista ns. kolmesta esteestä Neuvostoliiton-suhteiden
edistämiselle oli joukkojen pitäminen Kiinan rajan läheisyydessä Siperiassa.
71 Koivisto 1995, 262.
72 Kiina Sanoin ja Kuvin n:o 8–9 1988. (myöh. lyh. KSK.)
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1.2. Kiinan sisäpoliittinen ja yhteiskunnallinen kehitys
Eräänä merkittävänä syynä vuoden 1989 mielenosoitusten eskaloitumiseen on pidetty
Kiinan puoluejohdon sisäisten ryhmittymien valtataistelua ja hajanaisuudesta johtunutta
kyvyttömyyttä päättää toteutettavasta toimintalinjasta. Talousuudistusten myötä koituneet
henkilökohtaisten vapauksien ja yhteiskunnallisten epäkohtien yhtäaikainen kasvu johtivat
laajamittaiseen yhteiskunnalliseen heräämiseen, johon johto ei kyennyt järkevästi
reagoimaan.73 Suomalaiset pyrkivät seuraamaan Kiinan monimutkaiseksi kehittynyttä
sisäpoliittista ongelmavyyhteä 1980-luvun lopulla, mutta luotettavan tiedon heikon
saatavuuden vuoksi yleiskuva jäi osittain epämääräiseksi.

1.2.1. Puoluejohdon jakautuminen uudistajiin ja vanhoillisiin
Suurlähetystö raportoi ideologisesta keskustelusta ja puoluepolitiikan muutoksista verrattain
paljon, mutta vuosikymmenen loppua kohden kiinnostus kohdistui enemmän taloudellisiin
asioihin sekä kolmansiin maihin liittyneisiin ulkopoliittisiin suhteisiin. Aluksi puoluejohdon
sisäisestä ryhmittymisestä eli faktioitumisesta puhuttiin vastakkainasetteluna ”maolaisten” ja
”dengiläisten välillä”.74 Suurlähetystö käytti näitä jo vanhahtavia termejä vielä vuonna 1983,
vaikka maolaiset olivat joutuneet tappiolle viimeistään vuonna 1980.75
Suurlähetystön sähkeiden termistössä siirryttiin nimeämään kahtiajaon toiseksi osapuoleksi
”reformistit”, ”uudistusmieliset” tai ”moderaatit”, jotka halusivat nopeita taloudellisia ja
poliittisia uudistuksia sekä yhteiskunnallisen vapautumisen edistämistä. He olivat useammin
ymmärtäväisiä opiskelijoiden vaatimuksille. Reformisteja vastassa olivat ”vanhoilliset”,
”konservatiivit” tai ”kovan linjan kannattajat”, jotka eivät halunneet paluuta vanhaan
maolaiseen yhteiskuntaan, mutta kuitenkin hitaampia talousuudistuksia sekä vähemmän
poliittisia ja kulttuurillisia vapauksia. Suurlähettiläs Hyvärisen mukaan kiinalaista
konservatismia

”meidän

oloissamme

ehkä

kutsuttaisiin

stalinismiksi

tai

kiihkokörttiläisyydeksi”. Hän myös uskoi puoluejohdon ryhmittymisen olleen perua sen

Asikainen et al. 2009, 143; Zhao 2001, 3.
Maolaisuudesta ja dengiläisyydestä. 22.3.1983. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
75 Paltemaa & Vuori 2012, 261–266.
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ikärakenteesta:

iäkkäämmät

suhtautuivat

uudistuksiin

ja

niiden

lieveilmiöihin

varovaisemmin.76
Yksioikoinen jako kahteen leiriin lienee hyödyllinen ja yleisesti käytetty yleistys, mutta
todellisten linjojen ajoittain huomattava epämääräisyys ja muuttuminen ajan kuluessa eivät
tule ilmi suurlähetystön raporteista. Esimerkiksi talousasioissa merkittävässä roolissa ollut
Chen Yun oli Maon kaudella tunnettu uudistusmielisenä ja Huan kaudella Dengin tukijana,
mutta 1980-luvun uudistuskaudella häntä pidettiin vanhoillisten johtohahmona ja Dengin
uudistuspolitiikan vastustajana. Samat henkilöt saattoivat olla talousasioissa hyvinkin
uudistusmielisiä, mutta kulttuuriasioiden ja poliittisten oikeuksien suhteen suorastaan
maolaisia.77
Deng itse nähtiin yleensä 1980-luvun alkupuolella lähinnä uudistuslinjan kannattajana, myös
muutoin kuin talousuudistusten suhteen. Dengin varovaisuus poliittisten ja kulttuurillisten
vapauksien suhteen tuli korostetummin ulkomaisten tarkkailijoiden ja kiinalaistenkin
keskuudessa tunnetuksi vasta kevään 1989 mielenosoitusten jälkeen. Kuitenkin jo vuonna
1979 Deng peräänkuulutti neljän perimmäisen periaatteen (si xiang jiben yanze)
noudattamista

modernisaationkin

aikana,

millä

hän

käytännössä

vakuutti

konservatiivijohdolle, että Kiinan kommunistisen puolueen (KKP) poliittinen johtoasema
tultaisiin turvaamaan tarvittaessa kovin ottein.78 Myös kenties selvimmin reformisteina
pidetyt Dengin suojatit Hu Yaobang ja Zhao Ziyang tulivat huonosti toimeen keskenään,
paitsi vastustaessaan konservatiivien ”henkisen saasteen” ja ”porvarillisen liberalisaation”
vastaisia kampanjoita vuosina 1983 ja 1987.79 Suurlähetystön raporteissa Kiinan johdon
faktionalismi ilmenee selkeimmin juuri näiden kampanjojen kuvailun yhteydessä.
Henkisen saasteen ja porvarillisen liberalisaation käsitteillä tarkoitettiin lähinnä uudistusten
myötä ilmenneitä ulkomaalaisia vaikutteita – kuten länsimaista muotia ja kulutuskulttuuria –
mutta myös ”taantumuksellisina” pidettyjä perinteisen kiinalaisen kulttuurin ilmentymiä.
Varsinkin rantakaupunkien kasvanut rikollisuus ja tapainturmelus liitettiin näihin vieraisiin
vaikutteisiin. Niihin liittyviin villityksiin tai muoti-ilmiöihin (redian, ”kuuma aalto”) kuuluivat

Konservatismi liberalismin kimpussa Kiinassa. 3.2.1987. R-sarjat. UMA.
Chen Yunin kuuluisimman talousopillisen iskulauseen mukaan lintuhäkin kokoa voi muuttaa, mutta liian
pienessä häkissä lintu kärsii ja ilman häkkiä se lentää tiehensä. Baum 1994, 9–12, 152, 284–286.
78 Neljä perimmäistä periaatetta olivat sosialistinen linja, kansan demokraattinen diktatuuri, KKP:n
johtoasema sekä marxismi-leninismi ja Mao Zedongin ajattelu. Paltemaa & Vuori 2012, 273, 284.
79 Paltemaa & Vuori 2012, 288–292, 309–310.
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myös

esimerkiksi

länsimaiset

uuskungfutselaisuus,

uskonnot,

taiwanilainen

Nietzschen

popmusiikki

filosofia,

ja

qigong-harjoittelu,

farkkujen

käyttäminen.

Esimerkkitapauksena mainittakoon, että 1980-luvun puolivälissä Pekingin puoluekomitean
pääkonttoriin oli pääsy kielletty niiltä, joilla oli liian pitkät hiukset, liian lyhyt hame, liian
tiukat housut tai meikkiä. Lisäksi paheksuttiin ”individualismin palvontaa”, dekadenttia
musiikkia, hongkongilaistyyppisiä mainoksia ja pornografiaa.80
Läpi koko uudistuskauden ajan Kiinassa vuorottelivat poliittiset suojasäät (fang, löysätä) ja
pakkaskaudet (shou, tiukentaa). Vuorotellen puoluejohdon ryhmittymät saivat tahtonsa läpi
Dengin toimiessa välimiehenä, tehden kompromisseja vuoroin kumpaankin suuntaan,
pyrkien ennen kaikkea turvaamaan talousuudistusten jatkuvuus. Ajoittain tehtiin
talousuudistuksia ja sallittiin vapaampi poliittinen keskustelu, ajoittain taas konservatiivit
ryhtyivät

hidastamaan

talousuudistuksia

rajoittaakseen

niiden

mukanaan

tuomia

haittapuolia, kuten inflaatiota, ja vastustaakseen edellä mainittuja sosialismin vastaisina
pidettyjä vaikutteita. Uudistusmieliset taas pyrkivät rajoittamaan näitä kampanjoita, jotta ne
eivät haittaisi talousuudistusten nopeaa etenemistä.81
Suurlähetystön ulkoasiainneuvos Elisabeth Tigerstedt-Tähtelän kirjoitti tästä vanhoillisten ja
uudistusmielisten

kausien

vaihtelusta

raportoidessaan

vuoden

1987

porvarillisen

liberalisaation vastaisesta kampanjasta:
Työpaikka- ja korttelikomiteoiden ukkelit ja mummot ovat käyneet kuumina ja
pelokkaimmat pienet ihmiset ovat kaivanneet maopukunsa naftaliinipussista ja
pukeneet sen jälleen päälleen. Kaikki paha on siis johtunut porvarillisesta
liberalisaatiosta. Kukaan ei ole puhunut pahaa sanaa reformipolitiikasta. [--]
Toukokuun 13. päivä loppui keskustelu porvarillisesta liberalisaatiosta. Silloin
todettiin, ettei pääperkeleenä enää olekaan porvarillinen liberalisaatio, vaan se onkin
vasemmistolaisuus. [--] Kenellä olisi kanttia muuttaa klondyke-tunnelmaa? Kaikki
menee sittenkin hyvin. Vanhat kaaderit tulevat väkisinkin seniileiksi tai muuttuvat
mullaksi. Nuoret perivät heidän manttelinsa. Kukaan ei jaksa enää kuunnella hörinää

Qigong-harjoitteluun kuuluu vaihtelevassa määrin hengitys- ja liikeharjoituksia, kiinalaisen lääketieteen
menetelmiä, meditaatiota, filosofiaa ja uskontoja. Baum 2010, 114–115; Paltemaa & Vuori 2012, 290–291;
Zhao 2001, 45.
81 Baum 1996, 5–9; Paltemaa & Vuori 2012, 284–285.
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pitkästä marssista tai nälkävuosista. [--] Kuuden kuukauden kuluttua kaikki on taas
toisin, vaikka kaikki itse asiassa onkin samalla kannalla kuin ennenkin.82

Lainauksesta ilmenee paitsi poliittisen keskustelun poukkoilevuus, myös suurlähetystön
arvio siitä, että pitkän linjan trendinä uudistuspolitiikka siitä huolimatta jatkuisi samalla, kun
ideologisen keskustelun merkitys tulisi vähentymään. Tigerstedt-Tähtelä jatkaa raporttiaan
vähättelemällä kaupunkilaisten ja vähemmistökansallisuuksien merkitystä:
Nuoremmat kaaderit, maatalousväestö ja intellektuellit ovat reformisteja. [--] Kaupunkilaisista
kukaan ei paljon välitä, eikä heidän suhteellisesti vähäinen, toistasataamiljoonainen määrä,
heilauta asioiden kulkua. Lukutaidottomilla vähemmistökansallisuusryhmillä, joita on noin
viitisen kymmentä, ei myöskään ole ominaispainoa.83

Väitettä urbaanin väestön poliittisen merkityksen vähäisyydestä on vaikeaa pitää
uskottavana etenkään myöhempien tapahtumien valossa. Kaupunkeihin oli sijoittunut
suurin osa Kiinan uudesta teollisuudesta ja kaupasta, ja juuri kaupungeissa kansan
tyytymättömyys oli voimakkainta ja pitkäaikaisinta. Vaikka maatalousväestöä oli paljon ja se
oli hyötynyt uudistuspolitiikasta suuresti etenkin 1970–1980-luvun vaihteessa, oli
maaseudun väestön poliittinen aktiivisuus ja painoarvo silti tosiasiassa melko vähäinen.84
Vaikuttaa siltä, että Tigerstedt-Tähtelän näkemyksessä on kyse virhearviosta.
Tammikuussa

1987

suurlähetystö

tiedotti

henkilömuutoksista

KKP:n

johdossa.

Lehtimiestaholta oli saatu vielä vahvistamaton tieto, että pääsihteeri Hu Yaobang oli
erotettu ja hänen tilalleen valittu pääministeri Zhao Ziyang. Uudeksi pääministeriksi
sanottiin valitun Tianjinin kaupungin pormestari ja myös KKP:n propagandaosaston
tiedotustoimiston päällikön epäiltiin joutuneen erotetuksi. Syyksi arveltiin syksyn aikana
kärjistynyttä sisäpoliittista ilmapiiriä ja Hu’n ymmärtäväistä suhtautumista opiskelijoiden
mielenosoituksiin vuodenvaihteessa.85 Tianjinin pormestarilla tarkoitettiin ilmeisesti Li
Ruihuania. Arvelu meni pieleen, sillä kompromissina konservatiivijohdolle virkaan valittiin
syksyn puoluekokouksessa opiskelijoita avoimesti tukeneen Li Ruihuanin sijaan kovan
linjan kannattaja Li Peng. Suurlähetystö ei ilmeisesti osannut ottaa huomioon Dengin ja

Kiinan sisäpoliittinen tilanne; kevyitä kesäisiä mietteitä kevään 1987 tapahtumista. 25.6.1987. Raporttisarjat.
(myöh. lyh. R-sarjat). UMA.
83 Kiinan sisäpoliittinen tilanne; kevyitä kesäisiä mietteitä kevään 1987 tapahtumista. 25.6.1987. R-sarjat.
UMA.
84 Vuori & al. 2009, 30.
85 Kiinan sisäpolitiikka. 12.1.1987. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
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muun puoluejohdon pyrkimystä tasapainottaa tärkeimpien virkapaikkojen miehitys
reformistien ja konservatiivien kesken, vaikka edelliset pääsihteeri ja pääministeri olivat
molemmat uudistusmielisiä olleetkin.86
Samassa kokouksessa politbyroohon nimitettiin tuleva pääsihteeri Jiang Zemin ja tehtiin
salainen päätös puolueveteraanien asemasta: politbyroon pysyvän komitean olisi kaikissa
tärkeissä päätöksissä kuunneltava puolueveteraanien mielipiteitä, erityisesti Dengin sekä
talousasioissa myös Chen Yunin.87 Nämä seikat tulivat suomalaisten tietoon vasta
myöhemmin.
Loppuvuodesta 1987 raportoitiin KKP:n johdon nuortuneen ja kaupunkilaistuneen.
Maatalous ja aluepolitiikka oli jätetty vähemmälle huomiolle, minkä uskottiin vielä johtavan
epätasa-arvon kasvuun ja yhteiskunnallisiin ristiriitoihin, samalla kun puoluejohdon
kuitenkin katsottiin pyrkineen juuri päinvastaiseen. Suurlähetystö esitti toivomuksen, ettei
tämä valtataistelu johtaisi siihen, että ”realiteetit unohtuvat”.88 Seuraavana vuonna todettiin
Zhaon joutuneen tappiolle ja tämän valta-aseman heikentyneen, mistä oli kansainvälisessä
lehdistössäkin spekuloitu. Uskottiin, että Kiinan johdossa oltiin yhtä mieltä uudistusten
päämäärästä, muttei suunnasta – vakavan inflaation myötä Zhaon vaatimat nopeat
uudistukset eivät olleet saaneet kannatusta. Lisäksi todettiin esiintyneen korruptiota ja
taloudellisia väärinkäytöksiä valtion ylintä johtoa ja näiden jälkikasvua myöten, vaikkakaan
syytettyjen joukossa olleita Zhaon poikia ei nimeltä mainittu. Ulkomaalaisille vierailijoille oli
pyritty antamaan kuva yhtenäisestä ja vakaasta johdosta, joten luotettavaa tietoa oli heikosti
saatavilla.89

1.2.2. Tiibetin tilanne
Eräs Suomen ja Kiinan suhteisiinkin vaikuttanut erityiskysymys oli Tiibetin tilanne. 1980luvun lopussa tapahtui Tiibetissä voimakas protestiaalto.90 Vaikka etenkin Hyvärisen aikana
tehtiin työmatkoja Xinjiangiin, Heilongjiangiin, Qianmeniin ja Hainanille eli käytännössä
Kiinan joka kolkkaan, näissä raporteissa keskityttiin lähinnä kaupantekomahdollisuuksiin

Paltemaa & Vuori 2012, 313.
Ibid.
88 Kiinan sisäpolitiikka KKP:n 13. puoluekokouksesta eteenpäin. 6.11.1987. R-sarjat. UMA.
89 Spekulaatiot pääsihteeri Zhao Ziyangin valta-asemien heikkenemisestä. 15.9.1988. Sisäpolitiikka: Kiina.
UMA.
90 Huotari & Seppälä 1999, 542.
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Suomen kanssa. Vähemmistökansallisuuksien ongelmia tai muita ihmisoikeusasioita ei
kommentoitu.91
Joulukuussa 1987 suurlähetystö raportoi Tiibetin pääkaupungissa Lhasassa tapahtuneen
mielenosoituksia. Kiinalaiset väittivät niiden olleen amerikkalaisten Kiinan-vastaisten piirien
aikaansaamia. Raportissa esiteltiin Tiibetin poliittisen tilanteen taustoja ja todettiin Dalai
laman olleen halukas neuvottelemaan Kiinan nykyjohdon kanssa.92 Vaikka tapahtuneen
syitä tai seurauksia ei juuri tässä yhteydessä pohdittukaan, antavat raportit käsityksen siitä,
että

kiinalaisviranomaisten

versioihin

Tiibetiin

liittyneistä

asioista

suhtauduttiin

lähtökohtaisesti epäillen.
Suurlähetystössä tuolloin avustajana toiminut Kari Kahiluoto teki virkamatkan Lhasaan jo
toukokuussa. Siellä hän tapasi paikallisviranomaisia, USA:n Tiibetin alueesta vastaavan
pääkonsulin

sekä

konsulin

diplomaattiedustusto Tiibetissä.

Nepalin
93

Lhasan-konsulaatista,

joka

oli

ainoa

Myös lähetystöneuvos Markku Heiskasen syyskuussa

1988 laatimassa raportissa selvennettiin Tiibetin ongelman taustoja ja todettiin, etteivät
Pohjoismaat tulisi estämään Dalai laman vierailua johtuen maiden noudattamasta
”sananvapauden ja avointen ovien politiikasta kysymyksen ollessa yksityisestä, hengellisestä
ja kulttuurivierailusta.” Kiinalaisten uskottiin tyytyvän lopulta tilanteeseen.94
Kiusalliseksi Suomelle tilanne koitui, kun Dalai lama oli aikeissa tulla vierailulle Suomeen
suomalais-tiibetiläisen kulttuuriseuran kutsumana 14.10.1988 – samanaikaisesti Koiviston
Kiinan-vierailun kanssa. Kiinan suurlähetystö oli protestoinut asiasta moneen kertaan
Ulkoministeriölle. Kiinan kannan mukaan että Dalai lama on ”poliittinen pakolainen, jonka
tavoitteena on isänmaan hajottaminen”, ja ettei tämä voisi välttää missään poliittista
olemustaan.95 Ulkoministeriö taas nimenomaan painotti vierailun epäpoliittista ja
kulttuurillista luonnetta. Kompromissina vierailu saatiin järjestymään eri ajankohtana niin,

Mantshurian kukkuloilla. 24.6.1986. R-sarjat. UMA; Käynti Sinkiangissa, ja sen tulevaisuus. 6.7.1986. Rsarjat. UMA; Käynti Hainanin saarella. 4.3.1988. R-sarjat. UMA; Virkamatkasta Guizhoun maakuntaan.
23.11.1988. R-sarjat. UMA; Matkaraportti virkamatkasta Heilongjiangiin. 14.12.1988. R-sarjat. UMA.
92 Tiibetin tilanne. 4.12.1987. R-sarjat. UMA.
93 Virkamatka Lhasaan 9.5.1988. R-sarjat. UMA.
94 Dalai laman yksityinen vierailu Suomeen 28.9. - 1.10.1988; Tiibetin kysymyksen taustaa ja nykytilanne.
13.7.1988. TP:n ja Rva Koiviston valtiovierailu Kiinan kansantasavaltaan 11. - 17.10.1988, Keskustelut I. KA.
95 Dalai laman vierailu Suomeen lokakuussa 1988; Kiinan reaktio. 13.7.1988. TP:n ja Rva Koiviston
valtiovierailu Kiinan kansantasavaltaan 11. - 17.10.1988. Keskustelut I. KA.
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ettei se tapahtuisi yhtä aikaa Koiviston valtiovierailun kanssa.96 Tässä tutkitun aineiston
perusteella Koivisto ei matkansa aikana ottanut Tiibetiä tai Dalai lamaa koskeneita aiheita
esille virallisissa keskusteluissaan matkansa aikana.
Tiibetin tilanne nähtiin mitä ilmeisimmin omana erityiskysymyksenään, josta raportoitaessa
pääpaino oli vaikutuksilla Kiinan kansainvälisiin suhteisiin. Näin oli myös Dalai laman
Suomen-vierailun ja Nobel-palkinnon saamisen yhteydessä marraskuussa 1989.97
Muilta osin Kiinan ihmisoikeusongelmiin ei kiinnitetty erityisemmin huomiota. On
mahdollista, että näitä pidettiin menneisyyden jäänteenä, joihin paras ratkaisu olisi
talouskehityksen sekä uudistus- ja avautumispolitiikan jatkuminen, jotka ennen pitkää
toisivat mukanaan oikeusturvaa ja poliittisia vapauksia. Pienen, kaukaisen Suomen koettiin
luultavasti voivan tukea Kiinaa lähinnä jatkamalla hyvien suhteiden linjaansa, pidättäytyen
moittimasta muiden maiden sisäistä kehitystä ja keskittymällä taloudelliseen yhteistyöhön.
Muutoinkaan Suomessa ei Kiinan poliittista valtataistelua, korruptiota, rikollisuutta tai
muitakaan ongelmia ilmeisesti pidetty vakavana esteenä yhteistyön lisäämiselle, vaan
pikemminkin nopeasti nousseen maan hieman eriskummallisina riesoina, jotka varmastikin
ajan myötä häipyisivät pois.

Dalai laman yksityinen vierailu Suomeen 28.9. - 1.10.1988; Tiibetin kysymyksen taustaa ja nykytilanne.
13.7.1988. TP:n ja Rva Koiviston valtiovierailu Kiinan kansantasavaltaan 11. - 17.10.1988, Keskustelut I. KA.
97 Aiheesta lisää luvussa 3.3.1.
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1.3. ”Ylioppilasmellakat lienevät ohi” – opiskelijamielenosoitusten alku
1.3.1. Fang Lizhi ja vuodenvaihteen 1986–1987 mielenosoitukset
Varsinaisista opiskelijajohtoisista demokratiamielenosoituksista ensimmäiset tapahtuivat
vuodenvaihteessa 1986–1987. Ne huomioitiin hyvin suomalaistenkin toimesta. 22.
joulukuuta raportoitiin ensi kertaa opiskelijoiden demokratiaa, lehdistönvapautta ja vapaita
vaaleja vaatineista mielenosoituksista, vaikkakin näiden syynä arveltiin olleen enemmänkin
paikallisten opiskelijoiden huono asumis- ja työllistymistilanne. Raportin mukaan
”muutamia viikkoja sitten kourallinen opiskelijoita marssi Hefein maakunnassa, Wuhanissa,
Kunmingissa ja Pekingissä”. Liikehdintä nähtiin osana Dengin ja hänen kannattajiensa
kampanjaa puolueen vaikutusvallan vähentämiseksi talouselämässä. Näiden otaksuttiin
pyrkineen laajentamaan poliittista reformia ja demokratiauudistusta, muttei kuitenkaan
KKP:n johtavan aseman järkkymistä.98 Todellisuudessa Deng vastusti mielenosoituksia
jyrkästi.99 Suomalaiset pitivät vielä tässä vaiheessa Dengiä myös poliittisten vapauksien
edistäjänä. Suurlähetystö myös oletti, että mielenosoitukset olivat puoluejohdon edustajien
masinoimia tai vähintäänkin tukemia.
Kiinan opiskelijoiden kerrottiin osoittaneen mieltään jo lokakuusta lähtien noin 20
kaupungin kaduilla ja 80 yliopistossa, kiellettyjä kirjoitusjulisteitakin (dazibao) levittäen.
Vasta joulukuun alussa paikalliset tiedotusvälineet olivat kertoneet asiasta. Liikehtimisen
kerrottiin alkaneen Anhuin maakunnassa, jossa astrofysiikan professori sekä Tieteen ja
tekniikan yliopiston (Zhongguo Kexue Jishu Daxue) vararehtori Fang Lizhi tuki opiskelijoiden
vaatimuksia.100
Vuoden 1986 marras-joulukuussa Fang piti useita luentoja, joissa hän pilkkasi poliitikkojen
korruptoituneisuutta, tuki ilmaisunvapautta ja yllytti opiskelijoita aktivismiin demokratian
puolesta.101 Fangin tapa puhua länsimaista ja demokratiasta oli luonteeltaan liioittelevaa ja
yksipuolisen ihannoivaa: Yhdysvalloissa opettanut Fang piti Kiinan tulevaisuuden ainoana
mahdollisuutena nimenomaan kommunismista luopumista ja länsimaalaistumista. Fang oli
paitsi taitava puhuja, myös kuuluisa ja arvostettu tiedemies, jota Kiinan johto ei voinut

Opiskelijalevottomuudet Kiinassa. 22.12.1986. R-sarjat. UMA.
Baum 2010, 117; Paltemaa & Vuori 2012, 309.
100 Opiskelijamielenosoitukset ja näiden tulokset. 19.1.1987. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
101 Baum 2010, 116–117.
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helposti vaientaa.102 Fang oli tunnetuin länsimaalaismielinen intellektuelli, mutta 1980luvulla vastaavat näkemykset olivat älymystön ja opiskelijoiden keskuudessa yleisiä aina
Tiananmenin mielenosoitusten tukahduttamiseen saakka.103
Kenties tärkeimmät syyt mielenosoitusintoon olivat jo mainitut opiskelijoiden huonot
olosuhteet ja yhä huonontuneet tulevaisuudenkuvat. Inflaatio oli heikentänyt opiskelijoiden,
opettajien ja monien muiden elintasoa huomattavasti, kun valtion maksamat palkat ja muut
rahoitukset olivat pysyneet nimellisarvossaan. Erityisen vihattu oli yhä 1980-luvun lopulla
vallassa ollut keskitetty työhönottojärjestelmä, jonka myötä yliopistosta valmistuneet
määrättiin virkoihin usein ottamatta huomioon henkilön omia toivomuksia. Määrätyt virat
olivat usein koulutusta vastaamattomia, huonosti palkattuja tai jopa satojen kilometrien
välimatkan päässä, jos töitä oli ylipäänsä tarjolla.104 Lisäksi kiinalaiset saattoivat 1980-luvun
mittaan nopeasti yleistyneiden televisioiden avulla nähdä paitsi länsimaissa vallinneen
korkeamman elintason, myös uutisia esimerkiksi muualla Itä-Aasiassa vuonna 1986
pidetyistä opiskelijamielenosoituksista ja siitä, miten Taiwanissa sallittiin ensi kertaa laillisen
oppositiopuolueen olemassaolo.105
Mielenosoitusten jatkuessa vaadittiin myös mahdollisuutta osallistua paikallisvaaleihin
omilla ehdokkailla, mihin Tianjinissa, Wuhanissa ja Shenzhenissä suostuttiinkin. Kun
viranomaiset eivät muilla paikkakunnilla tähän suostuneet, ruvettiin

puhumaan

demokratiasta: suurlähetystön tietojen mukaan joulun tienoilla vaadittiin paikoitellen jo
monipuoluejärjestelmää, vapaita vaaleja sekä KKP:n johtoaseman lakkauttamista.
Vaatimusten esittäjien uskottiin edustaneen pienen opiskelijamäärän lisäksi monen
kiinalaisintellektuellin

frustraatioita.

Kiinan

johtajatkin

olivat

puhuneet

”demokratisoimisesta”, mutta tarkoittivat sillä lähinnä byrokratian tehostamista sekä
yritysten ja puolueen välisten suhteiden selkiinnyttämistä.106
Suurlähetystö raportoi mielenosoituksista joulukuussa, jolloin niiden kerrottiin laajentuneen
Shanghaihin ja osanottajamäärän arvioitiin olevan noin 15 000 – 30 000 henkeä. Vastaavan
laajuisia mainittiin esiintyneen viimeksi kymmenen vuotta aiemmin, ”neljän koplan”

Vogel 2011, 1036–1037; Zhao 2001, 62–64.
Huotari 1999, 248.
104 Eräs osatekijä yhteiskunnallisen aktiivisuuden nousuun saattoi olla sekin, että viime vuosien aikana
yhteiskuntatieteilijöiden ja humanistien määrä oli kasvanut huomattavasti, ja nämä ryhmät olivat
mielenosoittajien keskuudessa yliedustettuina. Jakobson 1997, 68; Mykkänen 2004, 62; Zhao 2001, 80–83.
105 Vogel 2011, 1034–1035.
106 Opiskelijamielenosoitukset ja näiden tulokset. 19.1.1987. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
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suistuttua vallasta Maon kuoleman jälkeen.107 Tällä tarkoitettiin ilmeisesti vuoden 1976
Qingming-tapausta, jossa kunnioitettiin edesmenneen Zhou Enlain muistoa ja tuettiin Deng
Xiaopingin uudistuspolitiikkaa, vaikkakin vuosien 1978–1981 demokratiamuuriliikkeen
aikana nähtiin myös joitakin laajahkoja mielenosoitusmarsseja.
Raportin mukaan opetuskomissio oli antanut julkisen lausunnon, jonka mukaan
mielenosoitukset olivat laillisia ja hyväksyttäviä: komission varaministeri oli todennut
opiskelijoiden vain halunneen vauhdittaa reformeja. Kuitenkin Shanghain pormestari oli
tuominnut ne huliganismina, eikä tiedotusvälineissä mainittu tapahtumista mitään.
Suurlähetystö uskoi mielenosoitusten sujuneen enimmäkseen rauhallisesti ja olleen
loppumaisillaan. Muita, paikallisia mielenosoituksia mainittiin tapahtuneen ajoittain.
Esimerkkeinä

vuodelta

1985

mainittiin

xinjiangilaisten

vastustus

maakunnassaan

suoritettuja ydinräjäytyksiä vastaan sekä opiskelijoiden elintarvikkeiden hinnan nostamisesta
mielenosoitukset Pekingissä.108 Näiden annettiin ymmärtää olleen suhteellisen vähäpätöisiä
ja harmittomia tapauksia.
Suurlähetystön mukaan vuoden 1985 opiskelijamielenosoitukset olivat ”verhottu
japanilaisvastaisuudeksi”.109

Nykyisin

puhutaan

nimenomaan

japanilaisvastaisista

mielenosoituksista, joilla kenties oli toissijaisina vaikuttiminaan taloudelliset olosuhteet.
Suurin syy oli Japanin pääministerin julkinen vierailu Yasukuni-pyhätöllä, jolla kunnioitettiin
sodissa menehtyneitä, myös Kiinaa toisen maailmansodan aikaan miehittäneitä sotilaita.
Mielenosoittajien mukaan Kiinan hallituksen olisi tullut puuttua tähän symboliseen
loukkaukseen. Japani ei ole vielä tänäkään päivänä esittänyt virallista anteeksipyyntöä
poikkeuksellisen kovaotteisesta miehityskaudestaan.110
Opiskelijalevottomuuksien

raportoitiin

käynnistyneen

uudelleen

jouluna

1986

ja

kärjistyneen uudenvuodenpäivänä, kun ”parista sadasta tuhanteen opiskelijaa” rikkoi
mielenosoituskieltoa Tiananmenin aukiolla. Tapahtuman sanottiin olleen toistaiseksi
laadultaan vakavin. Viranomaisten todettiin olleen ensin myötämielisiä mielenosoituksia
kohtaan, mutta asenteen äkkiä tiukentuneen. Virallisessa tiedonvälityksessä opiskelijoiden
lietsomisesta syytettiin Taiwanin agentteja. Kansan Päivälehden (Renmin ribao) mukaan
”soluttautuja-provokaattorit” olivat myös vaatineet monipuoluejärjestelmää ja KKP:n

Opiskelijalevottomuudet Kiinassa. 22.12.1986. R-sarjat. UMA.
Opiskelijalevottomuudet Kiinassa. 22.12.1986. R-sarjat. UMA.
109 Opiskelijalevottomuudet Kiinassa. 22.12.1986. R-sarjat. UMA.
110 Asikainen et al. 2009, 62; Baum 2010, 116.
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yksinvallasta luopumista.111 Suurlähetystön antamista tiedoista ei käy ilmi se, että
mielenosoitukset levisivät 150 kaupunkiin, ja saivat esimerkiksi Shanghaissa kymmeniä
tuhansia osallistujia.112
Sama ”erittäin pienen vähemmistön” (jishaoshu, usein myös ”pieni kourallinen”, yixiaocuo)
syyllisyys oli tärkeä osa käytettyä retoriikkaa myöhemmissäkin tapauksissa. Käsitteen käyttö
ja sisältö on yllättävän harvoin tuotu esille tai kyseenalaistettu tutkimuskirjallisuudessakaan
kun otetaan huomioon, miten puolueen retoriikassa termin käyttö toistuu erittäin usein
kansanliikkeistä ja levottomuuksista puhuttaessa. Käytännössä termiä käyttämällä pyrittiin
jakamaan liike: vain muutamia johtajia tultaisiin rankaisemaan, kun taas suurin osa mukana
olleista oli hyvää tarkoittavia, mutta harhaanjohdettuja.113 Suurlähetystön raportit eivät ota
asiaa esille.
Suurlähetystö piti mielenosoitusten merkitystä toistaiseksi vaikeasti arvioitavana:
”Hallitusvalta on vaikeassa välikädessä antaessaan mielenosoitusten jatkua, jolloin ne mitä
todennäköisimmin riistäytyisivät täysin käsistä tai murskatessaan ne alkuunsa. Kummassakin
tapauksessa syntyy marttyyreita kuten ns. Pekingin kevään aikana v. 1978–1979. Silloin
pidettyjen mielenosoitusten järjestäjät istuvat edelleen vankilassa.”114

Kahiluoto kirjoitti suurlähetystön puolivuotiskatsauksessa vielä kesällä 1988 Tiananmenin
aukiolla tapahtuneista, Pekingin yliopiston opiskelijoiden mielenosoituksista ja siitä, kuinka
kampuksilla oli jälleen jaeltu johtajia arvostelleita kirjoitusjulisteita.115 Vaikka yksin vuoden
1988 kevään aikana opiskelijamielenosoituksia tapahtui 77:llä eri kampuksella 25 eri
kaupungissa, suurlähetystön sanomista tämä ei tule ilmi. Vuosina 1987–1988 keskityttiin
lähinnä Kiinan taloustilanteen kehitykseen ja Presidentti Koiviston matkaa varten
järjestettäviin asioihin.

1.3.2. Rotumellakat Nanjingissa ja Pekingissä

Opiskelijamielenosoitukset ja näiden tulokset. 2.1.1987. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
Paltemaa & Vuori 2012, 309.
113 Vuonna 1989 Li Pengin hallitus käytti termiä mielenosoittajia vastaan – ja päinvastoin. Tiananmen Papers,
20.
114 Opiskelijamielenosoitukset ja näiden tulokset. 2.1.1987. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
115 TP:n ja Rouva Koiviston valtiovierailu Kiinan kansantasavaltaan. 11.–17.10. Keskustelut I. KA.
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Japanilaisvastaisten mielenosoitusten lisäksi vuonna 1985 nähtiin afrikkalaisvastaisia
mielenosoituksia, joista ensimmäiset tapahtuivat Tianjinissa paikallisen yliopiston
kampuksella.116 Loppuvuodesta sama toistui Nanjingissa, jonka jälkeen mielenosoitukset
laajenivat myös muihin kaupunkeihin.117 Mielenosoittajat käyttivät muun muassa ilmauksia
”tappakaa mustat pirut” (da si hei qui) ja ”ajakaa mustat pois” (ganzou hei qui).118 Tämä
osaltaan kertoo laajalti vallinneesta tyytymättömyydestä ja valmiudesta mielenosoituksiin,
mutta uhkaa laajemmista levottomuuksista ei suurlähetystön taholta todettu.
Tammikuussa 1989 ulkoministeriön lähetystöneuvos Markku Heiskanen keskusteli Kiinan
lähetystön

edustajan

Sun

Boyongin

kanssa

Nanjingin

”rasismitaustaisista

opiskelijalevottomuuksista” kertoneesta Helsingin Sanomien uutisesta. Uutisen mukaan yksi
suomalainenkin oli pidätetty. Sun kiisti molemmat tiedot:
Sunin antama selvittävä tiedote kertoo, miten huonosti käyttäytyneet ulkomaiset opiskelijat
olivat aiheuttaneet häiriötä ja käyttäytyneet väkivaltaisesti Hehain yliopiston kampuksella
24.12. sekä seuraavana päivänä rautatieasemalla. Näiden kerrottiin olevan ainakin
enimmäkseen afrikkalaisia. [--] ”Muutamat olivat hyvin vihamielisiä ja osoittivat hyvin
vähäistä järkeä, uhaten tappaa”.119

Tapauksen johdosta tuhannet kiinalaiset opiskelijat olivat lähteneet kaduille osoittamaan
mieltään, jolloin ulkomaiset opiskelijat oli Sunin mukaan siirretty erääseen vierastaloon
näiden oman turvallisuuden vuoksi ja yhteenoton välttämiseksi. Ulkomaiset opiskelijat
olivat kuitenkin vallanneet vierastalon, jolloin viranomaiset olivat ”ryhtyneet toteuttamaan
lakia”, ”harjoittaen suurta itsehillintää”.120 Poliisit hajottivat vierastaloon linnoittautuneet
opiskelijat, joita oli yli sata, pampuin aseistautuneina uudenvuoden päivänä.121 Paikalla oli
ollut suomenruotsalainen opiskelija, 25-vuotias Erika Nyman, joka ilmeisesti pidätettiin
muiden mukana viideksi päiväksi.122

Lisäksi toukokuussa syntyi Pekingissä mellakka, kun hongkongilainen jalkapallojoukkue voitti paikalliset
pelaajat. Baum 2010, 116.
117 KSK n:o 3 1989.
118 KSK n:o 3 1989.
119 Poliittisen osaston virkamiesten keskustelut vieraiden valtojen edustajien kanssa. 10.1.1989. Sisäpolitiikka,
Kiina. UMA.
120 Poliittisen osaston virkamiesten keskustelut vieraiden valtojen edustajien kanssa. 10.1.1989. Sisäpolitiikka,
Kiina. UMA.
121 Baum 1996, 240.
122 Helsingin Sanomat (myöh. HS) 4.1.1989.
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Tapahtumien taustalla vaikuttivat ulkomaalaisten opiskelijoiden paikallisia paremmat
olosuhteet, kuten ruoka, asutus ja stipendit, tuolloin vallalla ollut aids-pelko ja etenkin
afrikkalaisiin kohdistuneet ennakkoluulot sekä opiskelijoiden yleinen valmius osoittaa
mieltään.123 1. tammikuuta 1989 afrikkalais-vastaiset mielenosoitukset toistuivat Pekingissä
ja kaksi viikkoa myöhemmin Zhejiangissa.124
Sun kertoi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajien ja eräiden muiden
opiskelijoiden käyneen Kiinan suurlähetystöllä levottomuuksien johdosta. Suurlähetystölle
oli annettu tiedoksi ylioppilaskunnan lausunto asiasta sekä 150 allekirjoittajan kirjelmä, jota
ei otettu vastaan, koska sen katsottiin perustuneen väärään informaatioon. Eräät opiskelijat
jäivät osoittamaan mieltään suurlähetystön edustalle.125 Suomalaiset vaikuttavat uskoneen
kyseessä olleen vähäpätöinen yksittäistapaus, sillä asiasta ei enempää merkintöjä löydy, eikä
esimerkiksi Pekingin suurlähetystö katsonut tarpeelliseksi kommentoida tapahtunutta.
Tapaus

voitaneen

nähdä

osana

opiskelijoiden

ja

kaupunkilaisten

kasvanutta

tyytymättömyyttä ja protestimielialaa. Suurlähetystö ei kuitenkaan pitänyt useista eri aiheista
johtuneita levottomuuksia merkittävinä, eikä uskonut niiden jatkuvan ja eskaloituvan
lähitulevaisuudessa. Suurlähettiläs Hyvärinen kirjoitti jo helmikuussa 1987:
Ylioppilasmellakat

lienevät

nyt

ohi.

Se,

että

tenttikausi

on

vienyt

demonstraatiovauhdikkuuden, on ilmeinen merkki siitä, että ylioppilaita voidaan
menestyksellä

ohjailla.

Tilanne

oli

toinen,

kun

kulttuurivallankumous

maailman

parantamiseksi oli vauhdissaan. [--] Nyt näyttää siltä, että ylioppilasmellakat olivat vain
suhteellisen vähäinen osa siinä tapahtumasarjassa, jonka päätöksenä (?) Hu Yaobangin
siirtyminen KKP:n pääsihteerin virasta samoin kuin eräät muutkin henkilöjärjestelyt
muodostivat.126

Samassa raportissaan Hyvärinen korostaa mielenosoitusten sijaan ylimmän johdon sisäisiä
poliittisia linjaristiriitoja ja henkilöjärjestelyjä.127 Hän aliarvioi paitsi opiskelijoiden, myös
muiden kansanryhmien yltyneen tyytymättömyyden merkityksen. Yhteiskunnalliset
jännitteet niin kansalaisten kuin puoluejohdon keskuudessa eivät vielä olleet lähimainkaan
selvitettyjä. Esimerkiksi pitäessään jouluna 1987 puhetta opiskelijoille jotka suhtautuivat

Baum 1996, 240; HS 4.1.1989; KSK n:o 3 1989.
Baum 1996, 240.
125 Poliittisen osaston virkamiesten keskustelut vieraiden valtojen edustajien kanssa. 10.1.1989. Sisäpolitiikka:
Kiina. UMA.
126 Konservatismi liberalismin kimpussa Kiinassa. 3.2.1987. R-sarjat. UMA.
127 Konservatismi liberalismin kimpussa Kiinassa. 3.2.1987. R-sarjat. UMA.
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mielenosoittajiin myötämielisesti, puolueen keskuskoulun rehtori, kenraali Wang Zhen
menetti hermonsa:
Teillä on kolme miljoonaa opiskelijaa, mutta minulla on kolme miljoonaa sotilasta, revin teiltä
päät irti! [--] Jos ette usko, niin koettakaa jos uskallatte!128

Kenraali Wangin mielenpurkausta voidaan pitää kärjistävänä esimerkkinä opiskelijoiden ja
puoluejohdon välisistä suhteista, ja hän menettikin tapauksen johdosta rehtorinvirkansa.
Kenties edustavampana esimerkkinä mainittakoon, miten jo vuosien 1986–1987
opiskelijamielenosoitusten

yhteydessä

Deng

Xiaoping

pohdiskeli,

kuinka

toimia

mielenosoittajien kanssa:
Jos he haluavat verisen välikohtauksen, minkä me sille voimme? Teemme kaiken voitavamme
välttääksemme verenvuodatuksen. [--] Mutta tärkeintä on ymmärtää kamppailun tavoite [--] jos
vetäydymme, kohtaamme vielä enemmän ongelmia myöhemmin.129

Suomalaiset eivät vielä ymmärtäneet Dengin ja muun johdon valmiutta käyttää kovia
otteita, mikäli arvioisivat tilanteen niin vaativan. Vielä tällä kertaa toimet rajoittuivat
verrattain pienimuotoisiin pidätyksiin ja opiskelijat palasivat kampuksilleen – mutta
konfliktin syyt jäivät vaikuttamaan ratkaisemattomina.

”You have three million college students, but I have three million soldiers; I will cut your freakin’ heads off! [--] If you don’t
believe it, come and try me! ” Wang Zhen tunnettiin myös lempinimellä “Iso Tykki”. Baum 1996, 204.
129 “If they want to create a bloody incident, what can we do about it? We do all we can to prevent bloodshed. [--] But the most
important thing is to grasp the object of struggle. [--] if we pull back, we will encounter even more trouble later on.” Baum 1996,
204.
128
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2. PEKINGIN KEVÄT
2.1. Käännekohtia: Huhtikuusta kesäkuuhun
Syksystä 1988 saakka yhteiskunnallinen tilanne Kiinassa oli muuttunut monin tavoin yhä
uhkaavammaksi. Tasavallan ajoista lähtien poissaolleet inflaatio ja rikollisuus olivat
nousussa, talous oli nopeasti ylikuumentumassa, ja erityisesti opiskelijoiden sekä
kaupunkilaisten tyytymättömyys olivat edelleen kasvussa. Fang Lizhi ja useat muut
älymystön edustajat olivat kirjoittaneet puoluejohdolle avoimen kirjeen, jossa he toivoivat
poliittisia vankeja vapautettaviksi tulevana toukokuun 4. päivän liikkeen (wusi yundong)
vuosipäivänä. Yleensä ulkomaalaiset eivät povanneet suurempaa poliittista kriisiä,
talousongelmia kylläkin. Puoluejohto tiesi tämän ja odotti jo valmiiksi kyseisenä päivänä
mahdollisesti tapahtuvan levottomuuksia, erityisesti opiskelijoiden toimesta.130
Suurlähetystö lähetti huhtikuussa ulkoasiainministeriölle tausta-aineistona vuonna 1987 Far
Eastern Economic Review-lehdessä julkaistun Fang Lizhin haastattelun sekä vuonna 1988
Asian Wall Street Journal-lehdessä ilmestyneen käännöksen Wei Jingshenin kirjoitusjulisteesta
”Viides modernisaatio”, muttei analysoinut tarkemmin demokratialiikkeen, intellektuellien
tai toisinajattelijoiden mahdollista merkitystä Kiinalle.131 Ilmeisesti jonkinlaista liikehdintää
tai keskustelua odotettiin pian syntyvän.
Suurlähetystö kirjoitti 17. huhtikuuta 1989 muutoksista, joita huhuttiin toteutettavan Kiinan
johdossa. Uskottiin, että taloudellisten vaikeuksien vuoksi pyrittiin laskemaan kasvuvauhtia
rajusti, hidastamaan reformien vauhtia ja ottamaan käyttöön ”vanhoja keskusjohdon
konsteja”. Zhaon tilalle uskottiin kesän kuluessa nousevan vanhoillinen varapääministeri
Yao Yilin. Lopuksi mainittiin: ”Todettakoon, että Dengin ja Zhaon hyvä toveri Hu
Yaobang kuoli 14.4.1989. Hänen muistoaan näytetään surevan erittäin näkyvästi”.132 Syytä
näkyvyydelle tai Hu’n muistojuhlan mahdollista merkitystä tuleville tapahtumille ei vielä
tässä vaiheessa käsitelty. Seuraavan kahden kuukauden ajan suurlähetystö raportoi
Ulkoasiainministeriölle Kiinan tapahtumista yksityiskohtaisesti.

Toukokuun 4. päivän liike on toiminut esikuvana useille myöhemmille protesti- ja kansanliikkeille kuten
vuoden 1989 opiskelijaliikkeelle, mutta myös KKP:lle. Liikkeen historiasta ks. liite I. Airaksinen 2009, 93–99;
Huotari & Seppälä 1999, 70–73; Tiananmen Papers, 7–10, 13–24.
131 Salasähke. Ei otsikkoa. 3.4.1989. UMA.
132 Kiinan sisäpolitiikka; Huhuja muutoksista johdossa. 17.4.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
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2.1.1. Huhtikuu: Hu’n kuolema, mielenosoitusten alku ja Kansan Päivälehden pääkirjoitus
Pääsihteerin viraltaan erotettu, mutta edelleen politbyroon pysyvään komiteaan kuulunut
Hu Yaobang sai sydänkohtauksen kesken politbyroon kokouksen 8. huhtikuuta. Saatuaan
nitroglyseriiniä ja päästyään sairaalahoitoon hänen uskottiin toipuvan, kunnes hän 15.
huhtikuuta sai uuden sydänkohtauksen ja menehtyi. Pääsihteeri Zhao Ziyang ilmoitti
yllättävän tiedon välittömästi Pekingissä olleille politbyroon jäsenille ja muulle korkealle
johdolle. Zhao nosti esille tästä mahdollisesti koituvat levottomuudet, jotka voisivat saada
alkunsa erityisesti Pekingin yliopistosta.133
Lähetystöneuvos Matti Pullinen kuvailee Hu’n kuolemaa seuranneita levottomuuksia
Tiananmenin aukiolla tarkemmin 24. huhtikuuta todeten, ettei ”kenellekään liene ollut suuri
yllätys, että tuhannet opiskelijat lähtivät kadulle”.

134

Kuitenkaan aiemmissa viesteissä ei

opiskelijamielenosoitusten mahdollisuutta mainittu. Ilmeisesti niitä ei vielä tässä vaiheessa
pidetty merkitykseltään maininnanarvoisena asiana.
Pullinen vertasi mielenosoituksia Zhou Enlain kuoleman jälkeiseen liikehdintään vuonna
1976 ja esitti uusimman mielenosoituksen syyksi vuodenvaihteen 1986–1987 levottomuudet
sekä Hu’n erottamisen niiden jälkeen. Pullinen näki mielenosoitukset selvästi hallituksen ja
puolueen vastaisina: hänen mukaansa niissä huudettiin iskulauseita demokratian puolesta ja
KKP:ta vastaan, ja joukko opiskelijoita oli yrittänyt työllä tunkeutua puoluejohdon
asuinalueelle Zhongnanhaihin. Hän kertoo Changshassa ja Xi’anissa tapahtuneen ryöstelyjä
ja tuhopolttoja, mikä sai myös mediahuomiota.135 Huhtikuun 18. ja 19. päivän välisenä
yönä tapahtuneessa Zhongnanhain portin välikohtauksessa jopa kymmenentuhatta
opiskelijaa vaati päästä keskustelemaan Li Pengin kanssa. Aiheutuneissa kahnauksissa
poliisin kanssa käytettiin myös voimatoimia joidenkin opiskelijoiden poistamiseksi alueelta,
mutta laajempaa konfliktia ei tapahtunut.136
Hu Yaobangin virallinen muistotilaisuus pidettiin Tiananmenin aukiolla 22. huhtikuuta.
Aukion tyhjentämiskäskystä huolimatta noin satatuhatta henkeä oli kokoontunut
seuraamaan hautajaismenoja, joissa Zhao piti jokseenkin vaatimattoman puheen.137

Richard Baum väittää nitroglyseriinin antajan olleen Jiang Zemin, mutta kyseessä oli ilmeisesti
puolustusministeri Qin Jiwei. Tiananmen Papers, 26–29; Baum 1997, 242–243, 347.
134 Hu Yaobangin kuolemaa seuranneet opiskelijalevottomuudet jatkuvat. 24.4.1989. UMA.
135 Hu Yaobangin kuolemaa seuranneet opiskelijalevottomuudet jatkuvat. 24.4.1989. UMA.
136 Tiananmen Papers 38–41.
137 Baum 1996, 248; Paltemaa & Vuori 2012, 320–321.
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Suurlähetystön raportin mukaan virallisen Kiinan reaktio Hu Yaobangin kuolemaan oli
”erinomaisen tyylikäs”, häntä ylistettiin monisanaisesti ja ”komeampia hautajaisia on vaikea
kuvitella”. Arvio osallistujien määrästä oli sama kuin aiemmin mainittu, lisäksi todettiin
aukion läpi kulkevan Chang’an-kadun varrella olleen noin miljoona henkeä lisää.138
Suurlähetystö huomautti monen tarkkailijan ennustaneen, että levottomuudet jatkuisivat
toukokuun 4. merkkipäivään saakka, rauhoittuakseen sen jälkeen ilman merkittäviä
seurauksia. Samana päivänä pidettävään Aasian kehityspankin kokoukseen liittyen Pullinen
totesi optimistisesti: ”olisikin ihme, elleivät kiinalaiset kohteliaina isäntinä siivoaisi
Taivaallisen rauhan aukiolta ylimääräistä väkeä pois häiritsemästä arvovieraitaan. Tekosyy
torin puhdistamiseen ainakin on erinomainen.”139
Osa KKP:n johdosta, kuten pääsihteeri Zhao, olivat valmiita neuvottelemaan opiskelijoiden
kanssa. Aloitteen tekivät kuitenkin kovan linjan kannattajat Zhaon ollessa virkamatkalla
Pjongjangissa.140

Zhaon ja

Li

Pengin

tavat suhtautua

käytännöllisesti katsoen päinvastaiset jo alusta alkaen.

141

mielenosoituksiin

olivat

Esitellessään tilannetta Dengille 25.

huhtikuuta Li Peng ja Pekingin pormestari Chen Xitong kuvailivat opiskelijaliikettä
negatiiviseen sävyyn kärjistäen ja vertasivat itsenäisiä – omasta näkökulmastaan laittomia –
opiskelijajärjestöjä Puolan Solidaarisuus-liikkeeseen.142 Deng totesi, ettei kyse ollut
tavallisesta opiskelijaliikkeestä, vaan ”pienen vähemmistön” juonesta puoluetta ja
sosialistista järjestelmää vastaan, ja että tapahtumien syynä oli liian heikko porvarillisen
liberalisaation sekä henkisen saasteen vastustaminen.143 Myös Deng vertasi tapahtumia
Puolan liikehdintään lisäten, etteivät myönnytykset auttaisi mitään: täytyisi ottaa selkeä
kanta ja toimia päättäväisesti ”sekasorron” päättämiseksi tarvittaessa asevoimiin
turvautuen.144 Zhao ei voinut vaikuttaa tapahtumien kulkuun kuin vasta jälkeenpäin.

Hu Yaobangin kuolemaa seuranneet opiskelijalevottomuudet jatkuvat. 24.4.1989. Sisäpolitiikka: Kiina.
UMA.
139 Hu Yaobangin kuolemaa seuranneet opiskelijalevottomuudet jatkuvat. 24.4.1989. Sisäpolitiikka: Kiina.
UMA.
140 Baum 1996, 248–251.
141 Tiananmen Papers, 35.
142 Sitoutumaton itsehallinnollinen ammattiliitto Solidaarisuus (Niezależny Samorza̡d Związków Zawodowych
olidarność) oli Puolassa vuonna 1980 perustettu ammattiliitto ja Varsovan liiton jäsenmaista ensimmäinen, joka
ei ollut kommunistipuolueen hallinnassa. Siitä muodostui antikommunistinen kansanliike, joka laillistettiin
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KKP:n virallinen äänitorvi Kansan Päivälehti (Renmin Ribao) julkaisi huhtikuun 26. päivänä
opiskelijoita kovin sanoin kritisoineen pääkirjoituksen, jossa opiskelijaliikkeen toiminnan
ilmoitettiin olevan ”salaliittolaisten” ja ”pienen vähemmistön” manipuloimaa sekasortoa
(dongluan), joka tulisi välittömästi lopettaa. Opiskelijat, jotka pitivät toimintaansa
oikeutettuna, edistyksellisenä ja isänmaallisena, eivät hyväksyneet tätä luonnehdintaa.
Pääkirjoituksen julkaiseminen vain kasvatti mielenosoittajien lukumäärää entisestään.145
Suurlähetystö raportoi kirjoituksesta, lisäten kuinka myös vastaperustetut itsenäiset
opiskelijajärjestöt tuomittiin jyrkästi laittomina.146
Pääkirjoitus herätti niin suurta paheksuntaa pekingiläisten keskuudessa, että seuraavana
päivänä

Tiananmenin

aukiolla

nähtiin

siihenastisista

mielenosoituksista

suurin.

Suurlähetystö huomioi poliisikorkeakoulunkin osallistuneen. Chang’an-katua pitkin aukiolle
marssineita opiskelijoita arvioitiin olleen 45 000.147 Myöhemmin opiskelijamarssiin
osallistuneita on arvioitu olleen 100 000 henkeä, marssin varrelle tukeaan osoittamaan
saapuneiden puolen miljoonan kaupunkilaisen lisäksi.148 Suurlähetystön mukaan joukko
käyttäytyi ”erinomaisen maltillisesti ja rauhallisesti. Tunnelma oli iloinen, muttei
ylenmääräisen riehakas”. Iskulauseet olivat nyt vaihtuneet myönteisiin, hallitukselle ja
puolueelle uskollisiin.149 Suurlähetystön raportti ei tosin kerro syytä muutokselle tai arvioi,
olisiko kyse ollut esimerkiksi taktisesta ironiasta.
Viranomaisten ja kaupunkiin kutsuttujen sotilaiden kerrottiin valvoneen tilaisuutta siihen
puuttumatta, vaikka kyse oli luvattomasta ja siis laittomasta mielenilmauksesta. Sen
vaatimusten ja toiminnan osittainen samanlaisuus 70 vuotta aiemmin tapahtuneeseen
toukokuun 4. päivän liikkeeseen huomioitiin suurlähetystönkin taholta. Hallituksen
virallisen reaktion sanottiin olleen korostetun maltillinen ja valmis neuvottelemaan
opiskelijoiden kanssa, vaikkakin näiden toivottiin palaavan kouluihinsa ja ottavan asioihin
”viileän ja järkevän asenteen”. Suurlähetystö kuitenkin arveli opiskelijoiden jatkavan
mielenosoituksia ainakin toukokuun 4. päivään saakka.150 Suurlähetystö kuvasi KKP:n
suhtautumista maltilliseksi, huolimatta Kansan Päivälehdessä vasta esitetystä kovasta linjasta.
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Palattuaan Pekingiin Zhao pyrki avaamaan vuoropuhelua opiskelijoiden kanssa. 29.
huhtikuuta esitettiin televisiossa keskustelutilaisuus viranomaisten ja puolueen hyväksymän
”laillisen” opiskelijajärjestöjen edustajien kesken. Viranomaiset esittivät tässä yhteydessä,
että Kansan Päivälehden negatiivinen käsitys ei koskenut suurinta osaa opiskelijoista, vain
kulissien

takana

toimivia

”salaliittolaisia”,

mutta

eivät

hyväksyneet

itsenäisiä

opiskelijajärjestöjä.151
Suurlähetystö raportoi, että samana päivänä Kansan päivälehdessä julkaistiin toinen, nyt
mielenosoituksiin ”varsin sovinnollisesti” suhtautunut pääkirjoitus. Kirjoituksessa ”ilmenee
kuitenkin selvästi, että demokratian kehittämisen raja kulkee Kiinan johdon mielestä siinä,
missä yhteiskunnan stabiliteetti alkaisi horjua.” Pääkirjoituksesta ilmeni suurlähetystön
mukaan myös yleisesti tunnettua pelkoa kulttuurivallankumouksen tapaisen kaaoksen
toistumisesta:
Sosialistisissa olosuhteissa ovat vakaus ja demokratia sama asia, joiden välillä ei ole eikä tulekaan
olla perustavaa laatua olevaa ristiriitaa. [--] Muitten maitten opetukset ja omat kokemuksemme
ovat osoittaneet, että demokratiakysymyksessä tulee ensiksikin lähteä liikkeelle oman maamme
todellisesta tilanteesta eikä toimia tunteiden perusteella. [--] Kumouksien jalkoihin jäädessään
muuttuvat demokratian kauniit toiveet tyhjiksi.152

Tämä yhteiskuntarauhan tärkeyteen vedonnut pääkirjoitus ei vaikuttanut sen paremmin
kuin edellinen, pelotteluun pyrkinytkään, eikä Zhaon liennytyslinja tuottanut tulosta.
Päinvastoin, havaittuaan erimielisyyksiä puoluejohdon suhtautumisessa myös journalistit ja
työläiset

osallistuivat

monimutkaistuessa

protesteihin.

liikkeestä

tuli

Vaatimusten
puolueen

ja

osanottajien

näkökulmasta

entistä

koostumuksen
vaarallisempi.

Opiskelijajohto polarisoitui ja menetti otettaan liikkeen kokonaisuudesta radikaaleimpien
kieltäydyttyä viranomaisten rauhaneleestä.153

2.1.2. Toukokuun 4. liikkeen vuosipäivä, nälkälakko ja Gorbatšovin vierailu
Toukokuun 4. päivän liikkeen 70-vuotispäivänä Tiananmenin aukiolle kerääntyi noin
150 000

mielenosoittajan

joukko.

Muissa

Kiinan

yliopistokaupungeissa

mieltään

Paltemaa & Vuori 2012, 322.
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osoittaneita opiskelijoita oli noin puolitoista miljoonaa. Suurlähetystö kuitenkin raportoi
opiskelijamielenosoitusten olleen rauhoittumassa. Vuosipäivän mielenosoituksiin arvioitiin
kuuluneen – vain – 30 000 henkeä, ja niiden sanottiin sujuneen rauhallisesti. Suurlähetystö
uskoi liikehdinnän loppuvan pian toukokuussa alkavan tenttikauden vuoksi.154 On selvää,
että sekä mielenosoittajien innokkuutta että muiden ryhmien, kuten journalistien,
osallistumisen

merkitystä

opiskelijamielenosoituksista
kansanryhmät

näkivät

aliarvioitiin.
positiiviseen

tällaisen

Kun

toukokuun

sävyyn

uutisoinnin

jopa

aikana

Kansan

osoituksena

lehdistö

Päivälehdessä,

siitä,

että

uutisoi
muut

liikehdintään

osallistuminen oli puolueen mukaan hyväksyttävää.155
2.–6. toukokuuta järjestettiin myös Aasian kehityspankin konferenssi. Sen yhteydessä Zhao
selosti Kiinan kantaa opiskelijaliikehdintään rauhoittelevaan sävyyn: suurta kumousta ei olisi
tulossa ja opiskelijat vaativat lähinnä uudistusten jatkamista ja korruption pikaista
suitsemista.156 Toisin kuin suurlähetystö aiemmin arveli, Tiananmenin aukiota ei
tyhjennetty. Kokoukseen osallistunut Pasi Rutanen kuitenkin muistelee aukion olleen lähes
tyhjä:
Kaukana, aamu-usvan verhoamana, suunnattoman aukion yhdessä kulmassa häämötti kuitenkin
joukko ihmisiä punaisine lippuineen. Aukiolle mahtunee miljoonaa ihmistä, sataa tuhatta siellä
tuskin huomaa. Tiananmen ja sieltä lähtevät leveät avenuet olivat nähneet paljon mahtavampia
näytelmiä ihmismassoineen kuin kiinalaisittain piskuiset opiskelijajoukot.157

Toukokuun 4. päivän jälkeen mielenosoittajien määrä oli todellakin hetkellisesti huvennut
liikkeen johdon hajaannuksen myötä. Vastoin suurlähetystön aiempia ennustuksia
mielenosoitukset kuitenkin jatkuivat ja laajenivat entisestään. Sadat opiskelijat aloittivat 13.
toukokuuta istuma- ja nälkälakon, osallistujien määrän kasvaessa pian tuhansiin ja
houkutellen Tiananmenin aukiolle suuria määriä niin opiskelijoita kuin kaupunkilaisiakin.
Syynä oli Gorbatšovin historiallinen valtiovierailu 15.–18. toukokuuta, jonka myötä
Pekingiin odotettiin saapuvan ulkomaalaisia lehtimiehiä ja televisiokameroita. Niiden vuoksi
liikkeen vaatimuksille odotettiin saatavan kansainvälistä huomiota. Lisäksi viranomaisten ei

Opiskelijamielenosoitukset rauhoittumassa. 5.5.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
Lehdistö esitti mielenosoittajat korostetun positiivisessa valossa harjoittaen itsesensuuria negatiivisten
seikkojen, kuten roskaamisen ja opiskelijoiden keskinäisten kiistojen suhteen. Zhao 2001, 315–316.
156 Aasian kehityspankin konferenssi. 5.5.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
157 Rutanen 2003, 61.
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odotettu haluavan maineensa vuoksi ryhtyvän koviin otteisiin, etenkään heikentyneitä
nälkälakkolaisia vastaan.158
Suurlähetystön mukaan nälkälakon oli ilmoitettu loppuvan vain, mikäli hallitus suostuisi
vuoropuheluun opiskelijoiden hyväksymien itsenäisten järjestöjen kanssa. Suurlähetystön
omien silminnäkijäarvioiden perusteella paikalla oli yli 5000 henkeä uteliaan yleisön lisäksi.
Gorbatšovin vierailun tervetuliaisseremonian arveltiin tapahtuvan häiriöittä ja ilman
voimatoimiin

ryhtymistä,

kuten

Aasian

kehityspankin

vuosikokouskin,

vaikka

seppeleenlaskun Kansan sankareiden monumentille arveltiin peruutettavan.159 Suurlähetystö
ilmeisesti aliarvioi puoluejohdolle silti koituneen julkisen kasvojen menetyksen, joka
vaikeuttaisi dialogiin ja myönnytyksiin ryhtymistä mielenosoittajien kanssa entisestään.160
Gorbatšov ei keskusteluissaan Kiinan johdon kanssa puuttunut mielenosoituksiin, vaikka
ohjelmanmuutoksia jouduttiinkin tekemään. Mielenosoitukset alkoivat 17. toukokuuta
uudelleen ja laajentuivat noin miljoonan ihmisen liikehdinnäksi. Myös työläisten kerrottiin
liittyneen

mielenosoituksiin,

mutta

kaiken

sujuneen

rauhallisesti

ja

tunnelman

muistuttaneen lähinnä vappukulkuetta. Minkäänlaista ulkomaalaisvastaisuutta ei ollut
havaittavissa, joten suomalaisille vierailijoille ei mielenosoituksista uskottu aiheutuvan
haittaa. Zhaon ja Li Pengin kerrottiin käyneen sairaalassa tapaamassa nälkälakkolaisia, mutta
heidän odotettiin ottavan ratkaisevamman roolin tilanteen purkamiseksi.161
Suurlähetystö ei tiennyt kertoa, että Zhao oli välittänyt mielenosoittajille henkilökohtaisen
viestin, jossa hän tunnusti näiden isänmaallisuuden ja lupasi, ettei jälkikäteiseen vastatoimiin
ryhdyttäisi, jos nälkälakko nyt lopetettaisiin. Enemmistö opiskelijoista olisi ehkä suostunut
tähän, mutta radikaaleimmat vaativat nälkälakon jatkamista. Deng ja enemmistö
politbyroosta päättivät tässä vaiheessa, ettei Kansan Päivälehdessä huhtikuussa ilmoitetusta
kannasta voitaisi luopua, vaan yksi perääntyminen vain johtaisi toiseen. Hän ehdotti
sotatilalain täytäntöönpanoa, jolloin äänestyksessä vähemmistöön jäänyt Zhao esitti
eroanomuksensa, jota ei kuitenkaan hyväksytty. Pääsihteerin ero olisi paljastanut entistäkin
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selvemmin puolueen hajanaisuuden. Nälkälakkolaisten heikon tilan vuoksi pyrittiin vielä
kerran sovitteluratkaisuun.162
Suurlähetystön mainitsema sairaalavierailu järjestettiin 18. toukokuuta ja se esitettiin
televisiossa. Opiskelijajohtajista paikalla olivat Wang Dan ja Wu’er Kaixi, joista
jälkimmäinen

esiintyi

pyörätuolissa

silminnähden

heikentyneenä.

Puoluejohtajien

sovittelevasta puhetavasta huolimatta Wu’er Kaixi keskeytti Li Pengin puheen, vaati
hallitusta

myöntymään

opiskelijoiden

vaatimuksiin,

heristi

tälle

sormeaan

televisiokameroiden edessä ja kieltäytyi kättelemästä pääministeriä. Sovitteluratkaisuun
pääseminen ei onnistunut.163
Suurlähetystön mukaan tilanne rauhoittui 19. toukokuuta, vaikkakin nälkälakkolaiset
pysyivät yhä aukiolla. Opiskelijat olivat esittäneet kaksi uutta vaatimusta: KKP:n
politbyroon ja hallituksen oli välittömästi kokoonnuttava tekemään päätös, ettei ”Kiinaa
johda kukaan yksittäinen henkilö” ja Kansan Päivälehden pääkirjoituksessa on pyydettävä
anteeksi 26. huhtikuuta julkaistua syytöstä opiskelijoiden kumouksellisesta toiminnasta.
Poliisien kerrottiin auttaneen opiskelijoita järjestyksenpidossa aukiolla eikä väkivaltaisiin
toimenpiteisiin turvautumista pidetty todennäköisenä. Tilanne nähtiin silti ongelmallisena:
Nälkälakkolaiset eivät kuitenkaan enää ole järin rationaalinen dialogikumppani, joten on vaikea
nähdä, miten heidän kanssaan voitaisiin päästä sopimukseen nälkälakon lopettamisesta. Viimeksi
esitettyihin suostumuksiin hallitus ei varmastikaan voi suostua. [--] Jos laajempi liikehdintä jatkuu
vielä pari päivää, rupeaa Pekingin kaupungin huolto pettämään. Vaarana on kaaos, jota hallitus ei
missään nimessä halua päästää syntymään. [--] Liikehdinnän lopullinen ratkaisu suuntaan tai
toiseen tapahtuu joka tapauksessa Taivaallisen rauhan aukiolla, ja tällä hetkellä näyttää
epätodennäköisimmältä, että nälkälakko loppuu lähipäivinä opiskelijoiden väsähtämiseen.164

Kuten suurlähetystö arveli, hallitus ryhtyi nyt toimiin aukion tyhjentämiseksi. Puolueen
”kahteen päämajaan” jakamisesta syytetty Zhao ei esiintynyt enää julkisuudessa, hänet
erotettiin politbyroon pysyvästä komiteasta ja pääsihteerin asioita hoiti vastedes
pääministeri Li Peng. 19. ja 20. päivän välisenä yönä armeijan panssaroitujen
henkilönkuljetusvaunujen tukema jalkaväki yritti päästä kaupungin laitamilta keskustaan,
mutta suuri väenpaljous – noin miljoonasta kahteen miljoonaan ihmistä – ja näiden
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pystyttämät tie-esteet pysäyttivät aseistautumattomat joukot. Väkijoukot läksyttivät
aseistautumattomia sotilaita opiskelijoiden edistyksellisyydestä, mutta välikohtaus säilyi
väkivallattomana. Seuraavana päivänä Pekingiin julistettiin osittainen sotatila.165

2.1.3. Sotatila Pekingissä
Sotatilan julistamisesta oli ilmoitettu KKP:n keskuskomitean, hallituksen ja armeijan
yhteisen kokouksen päätteeksi. Sen käytännön vaikutuksista ei kuitenkaan oltu selvillä.
Presidentti Yang Shangkun ja Li Peng olivat esiintyneet televisioidussa tilaisuudessa, jossa
nämä olivat tehneet selväksi, ettei levottomuuksien annettaisi enää jatkua. Tiananmenin
aukiolla arvioitiin olleen edelleen noin 200 000 mielenosoittajaa. Ulkomaalaisia oli kielletty
puuttumasta tapahtumiin, lehtimiehille oli annettu lisärajoituksia ja diplomaatteja oli
suositeltu pysymään asunnoissaan. Tilanne vaikutti silti yhä rauhalliselta, eikä ulkomaalaisia
kohtaan vaaralliselta.166
Armeijan ilmoitettiin olleen tulossa ylityöllistetyn poliisin avuksi, mutta suurlähetystö
huomioi, että poliisit olivat olleet haluttomia puuttumaan mielenosoituksiin ja jopa
tukeneetkin niitä. Pullinen arveli muualta kotoisin olevia sotilaita tarvittavan pikemminkin
voimatoimien käyttämiseen ja että se, milloin armeija ottaisi tilanteen haltuunsa, olisi vain
ajan kysymys.167
Sotatilajulistuksen myötä nälkälakko päätettiin lopettaa, jotta siihen osallistuneet pääsisivät
osallistumaan

sotatilalakia

vastustaneeseen

mielenosoitukseen.

Tässä

vaiheessa

tyytymättömyyden purkautuminen oli levinnyt kaikkiin Pekingin väestöryhmiin ja kun
koviin otteisiin ei sotatilalaista huolimatta ryhdytty, mielenosoittajien määrä jatkoi
kasvamistaan. Ainoastaan Dengin uudistuksista hyötyneitä maanviljelijöitä ei juurikaan
missään vaiheessa osallistunut. Opiskelijoita tukivat myös armeijan edustajat, kuten kaksi
kansan vapautusarmeijan marsalkkaa. Myös sata korkea-arvoista upseeria oli allekirjoittanut
Dengille osoitetun kirjeen, jossa vastustettiin sotatilalakia.168
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Vielä kaksi päivää myöhemminkään ei sotatila suurlähetystön mukaan näkynyt kaupungilla
mitenkään. Armeija ei ollut yrittänytkään tunkeutua tiesulkujen läpi. Laajempia
väkivaltaisuuksia ei ollut havaittu, vaikkakin yöllä oli sattunut poliisin ja kaupunkilaisten
välillä jonkinlaista ”ilmeisesti väärinkäsityksestä johtunutta käsikähmää, ja kymmeniä oli
ilmeisesti loukkaantunut”.169
Tiananmenin aukiolla mielenosoittajien ja heidän tukijoidensa määrä oli vähentynyt, mutta
suurlähetystö ei uskonut mielenosoitusten päättymisen olleen näköpiirissä, johtuen jäljellä
olleiden opiskelijoiden jyrkkyydestä ja kyvyttömyydestä yhtenäiseen esiintymiseen. Lisäksi
he pelkäsivät kostotoimenpiteitä, eivätkä tästäkään syystä olleet taipuvaisia sovitteluun.
Suurlähetystö uskoi hallituksen pyrkivän ratkaisemaan tilanteen väsytystaktiikalla, ja
kommentoi sotatilan julistamista ylilyönniksi. Seuraavien viikkojen uskottiin osoittautuvan
mielenkiintoisiksi.170
Sotatilalain aikana elettiin uutispimennossa. Viestiyhteyksien uskottiin mahdollisesti
katkeavan, minkä varalta suurlähetystö oli järjestänyt radioyhteyden Helsinkiin.
Lehdenjakelun keskeydyttyä ja sensuurin muutoinkin kiristyttyä alkoi ilmaantua monenlaisia
huhuja: Huhuttiin, että Zhao olisi ollut koko liikehdinnän takana ja pyrkineen sen avulla
Dengin ja Li’n syrjäyttämiseen.171 Myöhemmin esiintyneisiin huhuihin kuuluivat
armeijakuntien liikehdinnät ja taistelut toisiaan vastaan, sotilaiden tekemät väkivaltaisuudet,
Li’n tuleminen ammutuksi ja se, että Deng on joko paennut maasta tai kuollut.172
22. päivän iltana suurlähetystö tiedotti vallan siirtyneen Li Pengille ja armeijalle, Zhaon
jouduttua kotiarestiin. Pekingin ympärille ja osittain maanalaisen käytäviin uskottiin
ryhmittäytyneen suuria armeijan yksiköitä, enemmän kuin kolme armeijakuntaa. Lähellä
kaupungin keskustaa oli suurlähetystön tietojen mukaan nähty nelisen kymmentä
panssarivaunua, joiden uskottiin olleen varautuneita käyttämään kyynelkaasupanoksia.
Uhkasta huolimatta tunnelma Tiananmenin aukiolla muistutti edelleen ”vappukulkuetta tai
penkinpainajaisia”. 173
Xi’anissa

tiedettiin

olleen

mielenosoituksia,

mutta

siellä

sijaitsevalla

Valmetin

paperikonetehtaalla ei ollut ilmennyt ongelmia, eikä tehtaan johto pitänyt evakuointia
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tarpeellisena. Suurlähetystö oli varannut Finnairin seuraavalta Helsinkiin lähtevältä lennolta
paikkoja mahdollista henkilökunnan evakuoimista varten. Maassa olleita suomalaisia
ohjeistettiin

ehdottomasti

noudattamaan

kieltoa

olla

sekaantumasta

kiinalaisten

liikehdintään ja välttämään öiseen aikaan liikkumista. Suurlähetystön sanoman mukaan
”öisillä katusuluilla saattaa kyllä diplomaattiautokin joutua tönityksi tai potkituksi, mutta
siinähän ei ole mitään uutta taikka yllättävää.”

174

Epäselväksi jää, viitattiinko ”uudella ja

yllättävällä” mielenosoitusten aikaan, vaiko Kiinaan ylipäänsä.
Suurlähetystö raportoi Pekingin olleen 26. toukokuuta edelleen ulkoisesti rauhallinen.
Aukiolla oli enää noin 20 000 opiskelijaa. Nyt huomioitiin mielenosoittajien yhtenäisyyden
entisestään järkkyneen, ja että paikalla olleiden toimittajien mukaan nämä harkitsivat
mielenosoitusten lopettamista. Mielenosoitusten jatkamista halunneiden opiskelijoiden
tiedettiin olleen enimmäkseen muualta Pekingiin saapuneita.175
Zhaon ja entisen varapääministeri Wan Lin lisäksi puolustusministeri Qin Jiwei oli saatujen
tietojen mukaan kotiarestissa. Suurlähetystö uskoi kuitenkin, että nämä saattaisivat palata
johtoasemiin Dengin ja muiden vanhempien jäsenten siirtyessä syrjään. Li Pengin ei uskottu
voivan hyötyä tapahtumista johtuen kansanjoukkojen massiivisesta vastustuksesta. Kiinan
ulkoministeriön tiedottaja oli väittänyt, ettei Kiinan johdossa ollut tapahtunut muutoksia,
mutta kieltäytynyt vastaamasta tarkempiin kysymyksiin. 176
Ulkomaalaisten uutistietojen mukaan Kiinan eteläosista oli edelleen saapumassa uusia
joukko-osastoja. Suurlähetystö esitti ”pahimpana skenariona” mahdollisuutta, että muualta
tulevat joukot joutuisivat taisteluihin paikallisten, sotatilalakia ja kaupungin valtaamista
vastustelleiden armeijan joukko-osastojen kanssa.177 Armeijan yksiköiden liikkeistä ei saatu
vahvistettuja tietoja, mutta China Daily-lehden mukaan sotatilaa toimeenpanevat joukot
olivat leiriytyneinä Pekingin liepeille. Armeija oli pysytellyt passiivisena ja uskottiin, ettei
aihetta aktiivisempaan toimintaan ehkä synnykään.

178

Suurlähetystö piti laajamittaista

”kurinpalautusta” todennäköisempänä sitä, että jotkut valitut taustahahmot pidätettäisiin –
jonkinasteisen pidätysaallon huhuttiin olleen jo käynnissä toukokuun lopulla. 179

Sotatila Pekingissä. 22.5.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
Beijingin poikkeustilanne - päiväsähke. 26.5.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
176 Beijingin poikkeustilanne - päiväsähke. 26.5.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
177 Beijingin poikkeustilanne - päiväsähke. 26.5.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
178 Sotatila Pekingissä. Sisäpolitiikka: Kiina. 29.5.1989. UMA.
179 Sotatila Pekingissä. Sisäpolitiikka: Kiina. 29.5.1989. UMA.
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Huhu ei ollut kaukana totuudesta: ensimmäiset pidätykset tehtiin 30. toukokuuta, mutta ne
keskittyivät opiskelijoiden sijasta johtaviin työläisten ja muiden kaupunkilaisten edustajiin.
Samana päivänä Pekingin taideakatemian jäsenet julkistivat kansan sankareiden
monumentin viereen rakentamansa ”demokratian jumalattareksi” tai ”kansakunnan
jumalattareksi” (minzhu nushen) kutsutun patsaan, joka asetettiin Tiananmenin aukiolle
vastapäätä Maon muotokuvaa. Sadat tuhannet ihmiset kävivät ihmettelemässä tätä
symbolisesti merkittävää rakennelmaa. Patsaan pystyttäminen innosti mielenosoittajia
jatkamaan, ja herätti tiedotusvälineidenkin keskuudessa mielleyhtymiä Yhdysvaltain
Vapaudenpatsaaseen, vaikka patsaan mallina ollut pienoisversio esitti miestä, eikä sillä ollut
nimeä. Yhdenmukainen ulkonäkö ja nimitys ”demokratian jumalatar” keksittiin ilmeisesti
spontaanisti. 180
Wan Li oli antanut vielä toukokuun lopulla julkisuuteen kirjallisen lausunnon, jossa hän
toisaalta vakuutti tukeaan sotatilapäätökselle sekä Yang Shangkunille ja Li Pengille, mutta
korosti myös, ettei opiskelijoita saisi rangaista mielipiteistään tai toimistaan. Myös Wan
syytti liikehdinnästä ”hyvin harvojen joukkoa”, johon suurlähetystö kommentoi, kuinka
”puheissa näyttää olevan yhteinen käsikirjoitus.”181 Termin käyttöä ei kuitenkaan vieläkään
analysoitu sen kummemmin, vaikka sen toistuvuus useissa yhteyksissä huomioitiin.
Kaikkiaan maininnat liikehdinnän rauhanomaisuudesta, ulkomaalaisiin kohdistuneen
häiriköinnin

puutteesta

ja

virkavallan

pidättyvyydestä

toistettiin

suurlähetystön

tiedonannoissa usein. Kiinan johdon epäiltiin toisaalta välttävän suoria, laajamittaisia
väkivaltaisuuksia, mutta ryhtyvän ennemmin tai myöhemmin rajoitetumpiin vastatoimiin.
Dialogin ja rauhoittelun yhä vaativammaksi käyvä luonne huomioitiin, kuten myös uusien
osanottajien saapuminen kaupungin ulkopuolelta sekä mielenosoittajien ydinryhmän
sinnikkyys ja radikalisoituminen. Tiedot muiden kaupunkien tapahtumista jäivät perin
vähäisiksi.
Suurlähetystö totesi toukokuun 29. päivänä tilanteen rauhoittuneen jo siinä määrin, ettei
tarvetta päivittäisiin raportteihin enää katsottu olleen.182 Jälleen kerran suurlähetystön, kuten
useiden muidenkin tarkkailijoiden, arvio tilanteesta oli liian luottavainen.

Baum 1996, 273–274; Paltemaa & Vuori 2012, 326–327.
Sotatila Pekingissä. Sisäpolitiikka: Kiina. 29.5.1989. UMA.
182 Sotatila Pekingissä. 29.5.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
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2.2. Mielenosoitusten viimeiset päivät ja niiden tukahduttaminen
Vielä 2. kesäkuuta suurlähetystö ilmoitti, ettei kuluneen viikon aikana Pekingin tilanteessa
ollut tapahtunut mainittavia näkyviä muutoksia. Toistettiin, ettei sotatila näkynyt
kaupungilla mitenkään ja opiskelijat päättäisivät pian mielenosoituksena. Suurlähetystön
mukaan opiskelijoiden toiminta oli parin viime päivän aikana muuttunut paremmin
organisoiduksi, kun se välillä oli vaikuttanut ”aika kaoottiselta”.183
Uutispimento Pekingissä jatkui yhä. Lehdet eivät saaneet raportoida mielenosoituksista tai
armeijan toiminnasta, radiossa ja televisiossa tilanteesta uutisoitiin ”hyvin varovaisesti”.
Rajoitustoimet kohdistuivat ennen kaikkea ulkomaisiin lehtimiehiin, joille ei ollut
sotatilajulistuksen

jälkeen

myönnetty

lehtimiesviisumeita.

Turistiviisumilla

tulleita

tiedotusvälineiden edustajia oli silti paikalla, myös suomalaisia. Kiinan johdon kerrottiin
toistuvasti esittäneen, ettei muutoksia johdossa ollut tapahtunut ja että avautumispolitiikkaa
tultaisiin jatkamaan: ”Tässä syntyy varsin herkullinen kontrasti lehtimiehiin kohdistuvien
rajoitusten kanssa”. Lehdistöön kohdistuvan tiukan sensuurin uskottiin aiheuttavan
lähipäivinä negatiivista sävyä kansainväliseen uutisointiin.184 Negatiivista uutisointia seurasi
pian. Maininta siitä, että tiedotusvälineet olivat jo valmiiksi turhautuneita Kiinan johdon
toimintaan, on mielenkiintoinen huomio.
Suurlähetystö totesi, että ”kehitystä tästä eteenpäin on epäkiitollista ennustaa”. ”Kovin
ronskeihin otteisiin” ei uskottu ryhdyttävän, koska niistä oli jo pitkään pidättäydytty.
Samalla myös todettiin, että kun mielenosoitukset näyttivät laantuvan ja loppuvan vielä
muutama päivä aiemmin, kehitys näytti nyt jälleen liikahtaneen päinvastaiseen suuntaan:
puhuttiin siitä, että niitä jatkettaisiin kesäkuun 20. päivään asti, jolloin kansankongressin
pysyvän komitean oli määrä kokoontua:
Tämä ei voi olla lisäämättä paineita aukion

siivoamiseen jo lähipäivien aikana.

Väsyttämistaktiikka on epäonnistunut, ja vuorossa voi olla toisenlaisen taktiikan aika.
Ulkomaisen lehdistön toiminnan tiukka rajoittaminen viittaa samaan suuntaan. Kun kansa nyt
on ilmeisesti jo hieman väsynyt koko tohinaan, voitaisiin puhdistus ehkä hoitaa ilman liiallista
laajan konfliktin vaaraa.185
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Kuitenkin sitkeimmät jatkoivat yhä, ja osan väsyttyä uusia osanottajia niin kaupunkilaisista
kuin ulkopaikkakuntalaisista liittyi vielä mukaan mielenosoituksiin. Yksi näistä oli vuonna
2010 Nobelin rauhanpalkinnon saanut Liu Xiaobo. Tämä tunnettu kirjallisuuden tohtori
palasi Kiinaan Yhdysvalloista mielenosoitusten käynnistyttyä ja päätti yhdessä kolmen
ystävänsä kanssa ryhtyä 72 tunnin nälkälakkoon Tiananmenin aukiolla 2. kesäkuuta alkaen.
Perusteluna oli sekä tukeakseen mielenosoittajia että pyrkiäkseen vaikuttamaan sen
tavoitteisiin jäljelle jääneen liikkeen radikalisoiduttua. Jälkeenpäin heitä kutsuttiin
Tiananmenin aukion neljäksi kunnianmieheksi (liusi si junzi).186
Liu julkaisi manifestin, jossa kritisoitiin erityisesti sotatilalain julistamista ja armeijan
puuttumista tilanteeseen. Hän pyrki tiivistämään mielenosoittajien tavoitteet kahden
vaatimuksen toteuttamiseksi. Ensimmäinen näistä oli itsehallinnollisten organisaatioiden
perustaminen

puoluejohdon

päätösvallan

vastavoimaksi,

toinen

toimivan

erottamismenettelyn kehittäminen erityisen suuria virheitä tehneiden johtohenkilöiden
poistamiseksi viroistaan. Manifestissa arvosteltiin myös opiskelijaliikettä näiden kaoottisesta
organisaatiosta.187

2.2.1. Mielenosoitusten väkivaltaistuminen
Kesäkuun 2. päivän illalla tapahtui käänteentekevä välikohtaus. Pekingin Kansan
aseistautuneen poliisin jeeppi, joka oli lainattu televisioyhtiön käyttöön, ajoi vahingossa
jalkakäytävälle, tappaen kolme henkeä ja vahingoittaen yhtä ihmistä. Tämä aiheutti
sotatilalain ja uutissensuurin vuoksi huhuja, joiden mukaan jeeppi kuului armeijan
etujoukkoihin, nämä olivat liikekannalla kohti kaupunkia ja tappoivat kolme ihmistä
tahallisesti. Yhteenottoja kansalaisten ja sotilaiden välillä ilmaantui. Mielenosoittajat
pysäyttivät, tuhosivat ja kaappasivat armeijan kulkuneuvoja, varastivat niiden kuljettamia
aseita sekä pahoinpitelivät sotilaita. Kun mellakkapoliisit pyrkivät saamaan takaisin armeijan
varusteita, aiheutui lisää konflikteja.188

Toiset olivat kuuluisa taiwanilainen pop-laulaja Hou Dejian, Pekingin yliopiston dosentti Zhou Duo ja
Pekingin normaaliyliopiston viikkolehden päätoimittaja Gao Xin. Bei 2011, 88–90, 123–125; Zhao 2001, 199.
187 Bei 2011, 125–130; Zhao 2001, 199–200.
188 ”Kansan aseistautuneella poliisilla” tarkoitettiin tavallisia poliisivoimia raskaammin aseistettuja joukkoja,
jotka mm. suojasivat valtio- ja puoluejohdon rakennuksia Pekingissä. Baum 2010, 133; Tiananmen Papers,
485–487; Zhao 2001, 201–202.
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3. kesäkuuta Kansan vapautusarmeija käytti ensimmäisen kerran kyynelkaasua. Jo kolmen
aikaan iltapäivällä opiskelijat kuuluttivat Tiananmenin aukiolla, että ”ilmassa leijuu
verilöylyn tuntu”:
Opiskelijatoverit, pekingiläiset, kohtalon hetki on koittanut, me pysymme aukiolla tai kuolemme.
Jotta voisimme puolustaa itseämme, meidän on valmistettava joitakin aseita.189

Liu Xiaobo yritti kovaäänisten avulla vedota mielenosoittajiin, jotta nämä pidättäytyisivät
väkivallattomissa keinoissa ja pyrkisivät neuvottelemaan armeijan kanssa. Hän sai kuitenkin
osakseen niin voimakasta pilkkaa ja vastustusta, että keskeytti puheensa.190 Suurlähetystö,
kuten ilmeisesti suurin osa tiedotusvälineistäkään, ei nähtävästi tiennyt tästä tilanteen
nopeasta

eskalaatiosta

kesäkuun

3.

päivän

aikana.

Myöskään

radikaaleimpien

mielenosoittajien marttyyrihenkeä ei osattu arvioida oikein.
Politbyroon pysyvä komitea ja erityisesti toimenpiteistä viime kädessä päättänyt Deng
näkivät tilanteen olevan nyt karkaamassa hallinnasta ja uhkaavan tilanteen vakauttamisen
hinnalla millä hyvänsä ainoaksi mahdollisuudekseen. Aseellisen väkivallankäyttö nähtiin
vielä viime hetkinäkin välttämättömänä pahana, jolta kenties voitaisiin välttyä – mutta
tilanteen riistäytymistä käsistä pidettiin vieläkin pahempana.191 Politbyroon kokouksessa
päädyttiin toteamaan, että levottomuudet olivat menneet liian pitkälle. Presidentti Yang
Shangkun ilmoitti saaneensa Dengiltä ohjeet, joiden mukaan ongelma oli selvitettävä
huomisaamuun mennessä ja että opiskelijoita kohtaan oli toimittava järkevästi:
Joukkojen tulee käyttää ’kaikkia tarvittavia toimenpiteitä’ vain, jos kaikki muu pettää. Toisin
sanoen, ennen kuin tyhjennämme aukion, meidän tulee käyttää televisiota ja radiota
kehottaaksemme opiskelijoita ja kansalaisia välttämään katuja hinnalla millä hyvänsä, ja meidän
tulee pyytää aukiolla olevia lähtemään omasta tahdostaan. [--] Toistan: Ei verenvuodatusta

Bei 2011, 132–136.
Liu kritisoi opiskelijaliikkeen johtajia ja vastarintaliikkeen intellektuelleja myöhemmin kirjoituksessaan:
”Nykyistä liikettä johtavat ihmiset, jotka eivät ole ymmärtäneet edes demokratian perusteita. [--] Siitä voi
syntyä ainoastaan pinnallista ideologista ruikutusta”. Bei 2011, 132-136; 239-242.
191 Dengin puheenvuoroista kokouksessa 2.6.1989: ”Two conditions are indispensable for our development goals: a stable
environment at home and a peaceful environment abroad. We don’t care what the others say about us. [--] Imagine what could
happen if China falls into turmoil. If it happens now, it’d be far worse than the Cultural Revolution. [--] As we proceed with the
clearing, we must explain it clearly to all the citizens and students, asking them to leave and doing our very best to persuade
them.” Tiananmen Papers 467–478.
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Tiananmenin aukiolla – piste. Entä jos tuhannet opiskelijat kieltäytyvät lähtemästä? Silloin
sotilaat kantavat pois tuhansia opiskelijoita selässään!192

Sotilaille annettu tehtävä oli väenpaljoudesta, tiesuluista ja useiden mielenosoittajien
ehdottoman perääntymättömästä asenteesta johtuen varmastikin miltei mahdoton toteuttaa
rauhanomaisesti ja aikarajan puitteissa. Syy kiireiseen toimintaan oli ilmeisesti toive siitä,
että mahdollisimman vähän mielenosoittajia, sivullisia ja tiedotusvälineitä olisi tuolloin
paikalla, eikä uusia ehtisi enää tulla kaduille.

2.2.2. Kesäkuun 3. ja 4. välinen yö: Pekingin verilöyly
Kello 18:30 lähtien kuulutettiin usean tunnin ajan varoitusta, jonka mukaan kansalaisten tuli
poistua kaduilta ja aukiolta, ja pysytellä kotonaan henkensä uhalla. Samaan aikaan
opiskelijoiden omat kovaääniset kampuksilla kehottivat opiskelijoita ja kansalaisia
aseistautumaan nuijin ja pampuin sekä kokoontumaan tienristeyksiin ja Tiananmenin
aukiolle. Aukiolla jotkut työläiset jakoivat kansanjoukoille lyömäaseita.193
Ensimmäiset vakavat taistelut tapahtuivat Tiananmen aukiolta noin viisi kilometriä länteen
sijainneella Muxidin alueella, jossa myös suurin osa yön kuolonuhreista sai surmansa. Aluksi
sotilaat käyttivät kyynelkaasua, pamppuja ja kumiluoteja, sekä ampuivat ilmaan
varoituslaukauksia. Väkijoukot eivät lähteneet paikalta, vaan heittelivät poliiseja kivillä ja
muilla esineillä, uskoen etteivät sotilaat käyttäisi kovia ammuksia. Yritettyään noin tunnin
verran päästä jatkamaan kohti aukiota, noin kello 22:30, sotilaat ampuivat ensi kerran.
Mielenosoittajat jatkoivat kivien heittelyä, huudellen sotilaille, jotka ampuivat välillä ilmaan,
välillä väkijoukkoon.194
Sotilaille ei ollut annettu selkeää ohjeistusta kovien ammusten käytöstä. Osalla joukoista ei
ollut ammuksia lainkaan, osa pyrki pitämään väkijoukkoja loitompana ampumalla maahan,

”[T]he troops should should resort to ‘all means necessary’ only if everything else fails. In other words, before we clear the
Square, we should use TV and radio to advise students and citizens to avoid the streets at all costs, and we should ask the ones
who are in the Square to leave of their own accord. [--] And let me repeat: No bloodshed within Tiananmen Square – period.
What if thousands of students refuse to leave? Then the troops carry away thousands of students on their backs!” Tiananmen
Papers, 487.
193 Tiananmen Papers, 489–490.
194 Sotilaat toistivat edetessään Maon iskulausetta kulttuurivallankumouksen ajalta: ”Jos kukaan ei hyökkää
minua vastaan, en hyökkää ketään vastaan; mutta jos ihmiset hyökkäävät minua vastaan, täytyy minun hyökätä
heitä vastaan.” (If no one attacks me, I attack no one; but if people attack me, I must attack them). Tiananmen Papers,
490–496.
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jolloin kimmonneet luodit aiheuttivat vahinkoja. On mahdollista, että osa sotilaista ja
upseereistakin menetti tilanteen hallinnan pelon, ihmisten heittelemien kivien ja
polttopullojen sekä huonojen viestintäyhteyksien vuoksi. Osa sotilaista nähtiin ampumassa
kiistatta piiloutumaan pyrkineitä tai muutoin vaarattomia ihmisiä.195 Väkivaltaisuuksien
puhjettua joukoistaan irralleen joutuneita sotilaita pahoinpideltiin kuoliaiksi, osa sytytettiin
tuleen, osalta jopa poistettiin sisälmykset tai hirtettiin.196 Yksin lännestä itään päin edennyt
38.

armeijakunnassa

laskettiin

yön

jälkeen

kuusi

menehtynyttä,

59

vakavasti

loukkaantunutta, yli 1100 lievemmin loukkaantunutta ja noin 3000 pahoinpideltyä sekä 47
tuhoutunutta aseistettua ajoneuvoa ja 65 kuorma-autoa.197
Yhdysvaltain suurlähettiläs James Lilleyn salasanoma tukee nykytutkimuksen mukaista
käsitystä, jonka mukaan kukaan tuskin menetti henkeään itse Tiananmenin aukiolla. Lilley
kertoo saaneensa silmännäkijähavaintoja yön tapahtumista chileläiseltä diplomaatilta Carlos
Gallolta. Gallo oli mennyt aukiolle ja poistunut sieltä useaan otteeseen päivän aikana
joutumatta sotilaiden estämäksi, ilmeisesti koska hän oli ulkomaalainen ja vailla kameraa.
Gallo itse pysyi opiskelijoiden keskuudessa kansan sankarien monumentilla seuraamassa
tilannetta aukion lopulliseen tyhjentämiseen saakka. Vaikka ammuskelua oli kuulunut, ei
hänen mukaansa väkijoukkoon ollut ammuttu. Kun poistumistiestä oli saatu sovittua
sotilaiden kanssa, yhä aukiolla olleet opiskelijat poistuivat aukion kaakkoiskulmasta jonossa
pitäen toisiaan kädestä ja laulaen Kansainvälistä. Ne harvat, jotka eivät vieläkään halunneet
poistua, pakotettiin pampuin.198
Liu

Xiaobo

tovereineen

vetäytymismahdollisuudesta,

olivat

eräitä

aikataulusta

heistä,
ja

jotka

kävivät

neuvottelemassa

perääntymisreitistä

armeijan

komentokeskuksessa. He olivat myös suostutelleet mielenosoittajia luopumaan aseistaan –
eräät kaupunkilaiset olivat pyrkineet asentamaan aukiolle jopa panssarivaunusta irrotetun
konekiväärin – ja suostumaan vetäytymiseen. Sotilaat myöntyivät vetäytymiseen, mutta
korostivat määräystensä kiireellisyyttä ja sitä, että uhkavaatimus aukion tyhjentämisestä oli
annettu jo monta kertaa. Osa opiskelijoista kieltäytyi vieläkin lähtemästä, osin pelätessään
vankeustuomiota vastatoimenpiteenä mielenosoituksille. Kello neljältä aamulla armeijan
kovaääniset ilmoittivat aukion tyhjennyksen alkaneeksi. Suurin osa poistui Gallon tapaan

Zhao 2001, 203–205.
Baum 2010, 133–134.
197 Zhao 2001, 202.
198 Latin American Eyewitness Account of June 3–4 events on Tiananmen Square. James Lilleyn salasähke.
12.7.1989. Wikileaks. Elektr. lähde.
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aukion kaakkoiskulmasta, osa, kuten Liu, siirtyivät ensin aukiolla sijainneelle Punaisen
Ristin teltalle ja sieltä sotilaiden toista kautta. Myöskään Liun tai hänen tovereidensa
mukaan aukiolla ei ollut ammuttu ihmisiä – muualla Pekingissä kylläkin.199
Suurlähetystö raportoi yön tapahtumista seuraavana päivänä, tietämättä vielä tarkasti mitä
oli tapahtunut. Konetuliaseiden laukauksia oli kuulunut Pekingin keskustasta itään
sijainneelle diplomaattialueellekin noin kolmen tunnin ajan. Kaupungin länsiosien
tapahtumien äänet eivät olleet sinne asti kuuluneet, eikä suurlähetystö voinut omin
havainnoin varmistaa tilannetta aukiolla, mutta sen uskottiin olleen tyhjennetty.
”Kymmenien” oli kuultu saaneen surmansa, vaikkakin välikohtaukset jatkuivat raporttia
kirjoitettaessa yhä osassa kaupunkia. Raportin sävy on olosuhteisiin nähden rauhallinen:
Diplomaattialueilla on rauhallista, joskin liikkuminen residenssin ja kanslian välillä on tiesuluista
johtuen hieman hankalaa. Pari väkijoukon ympäröimää sotilaskuorma-autoa kanslian
ikkunastakin näkyy. Näyttää kuitenkin siltä, ettei aseisiin ainakaan näiden puolelta tarvitse
turvautua.200

Samassa sähkeessä kerrottiin, kuinka paikalliset kiinankieliset radiouutiset sanoivat armeijan
jatkaneen ”vastavallankumouksen” kukistamista. Englanninkielisiset uutiset eivät toimineet,
niiden sijasta soitettiin Beethovenin viidettä sinfoniaa.201 Sähkeistä ei ilmene missään
vaiheessa vakavaa huolestumista huolestumisesta henkilökunnan turvallisuuden suhteen,
vaikka sisällissodan puhkeamisen mahdollisuuttakaan ei ollut vielä poissuljettu. Vielä 7.
kesäkuuta

lähetetyssä salasähkeessä,

jossa

sanottiin

paikalle

saapuvan Finnairin

lentokoneella ja Moskovan junalla noin 36 suomalaista, toivottiin ulkoministeriön
lähettävän 10 päiväksi hygienia- ja elintarvikkeita, kuten vitamiinia, mehutiivisteitä ja
näkkileipää.202

Tapahtumien

vakavuuden

valjettua

tilanteen

uskottiin

olleen

jo

rauhoittumaan päin, ja kun suomalaiset eivät vaikuttaneet olleen vaarassa, evakuointeihin ei
ryhdytty. Ulkoministeriö ei vielä tässä vaiheessa suositellut matkustustiedotteessaan
Kiinassa vierailun lykkäämistä.203

Liu pidätettiin kahden päivän kuluttua ja vapautettiin tämän laadittua julkisen tunnustuksen.
Vapautumisensa jälkeen hän jatkoi poliittista toimintaansa, joutuen tämän johdosta kotiarestiin ja työleirille.
Vuonna 2009 hänet tuomittiin 11 vuodeksi vankeuteen valtion vastaiseen toimintaan kiihottamisesta. Bei
2011, 140–169, 192–196, 321–327; Zhao 2001, 205–207.
200 Sotatila Pekingissä. 4.6.1989. Sisäpolitiikka, Kiina. UMA.
201 Sotatila Pekingissä. 4.6.1989. Sisäpolitiikka, Kiina. UMA.
202 Beijingin suurlähetystön mahdollinen evakuointi: huoltotilanne. 7.6.1989. Saapunut salasähke. UMA.
203 Turistien yms. turvallisuus Kiinassa – matkustuskehotus? 13.6.1989. Saapunut salasähke. UMA.
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2.2.3. Ensimmäiset reaktiot ja tiedotusvälineiden näkökulma
Ulkoministeri Pertti Paasio antoi 5. kesäkuuta julkilausuman Kiinan tilanteesta:
Seuraamme järkyttyneinä ja huolestuneina sitä tapahtumakehitystä jota meille Pekingistä
välitetään. Tällaista väkivallan käyttöä on mahdotonta ymmärtää.204

Uutinen Kiinan voimatoimista omia kansalaisiaan vastaan herätti tyrmistystä ympäri
maailman, ja esimerkiksi Yhdysvallat, Euroopan Yhteisö sekä suurin osa Pohjoismaista
asetti Kiinalle sanktioita perumalla valtiovierailuja, asevientiä ja kehitysaputoimia.205
Suomenkin lehdistössä puhuttiin puolustuskyvyttömiä opiskelijoita vastaan tehdystä
verilöylystä:
Oli järkyttävää seurata televisiosta, kun Kiinan ukkoutunut johto jyräsi oman nuorisonsa
telaketjujen alle. Sadat ruhjoutuivat kuoliaiksi, satoja ammuttiin raukkamaisesti selkään.
Univormuun pukeutuneet barbaarit yrittivät toimia pimeyden turvin, mutta televisiokameroiden
valovoima riitti välittämään hirmuteot kaikkialle maailmaan.206

Tässä Suomen Kuvalehden pääkirjoituksessa ei selvästikään pyritty tilanteen viileän kriittiseen
analyysiin. Siinä ei myöskään arvioitu Pekingistä saatujen tietojen luotettavuutta tai
tapahtumien syitä, mutta ennustettiin, että opiskelijat keskittyisivät talousuudistusten
toteuttamisen sijaan hallituksensa kaatamiseen, jossa he ennen pitkää myös onnistuisivat. 207
Ennustus oli huomattavan epäonnistunut.
Helsingin Sanomien varovaisemman arvion mukaan ainakin 28 ihmistä oli kuollut ja parisataa
loukkaantunut. Lehden mukaan mielenosoitukset olivat olleet täysin rauhanomaisia 3.
kesäkuuta saakka, jolloin tilanne muuttui täydellisesti. Lehden mukaan syynä oli se, että
sotilaat ja poliisin erityisjoukot olivat alkaneet ampua ja turvautuneet kyynelkaasuun, jolloin
mielenosoittajat olivat vastanneet kivenmurikoin.208
Kesäkuussa ilmestyneen Kiina Sanoin ja Kuvin -lehden pääkirjoituksessa kerrottiin
tapahtuneesta muun muassa seuraavaa:

Koivisto 1995, 262.
Asikainen 2009, 29, 165; Baum 2010, 133.
206 ”Pistinten varassa”. Suomen Kuvalehti 9.6.1989. (SK)
207 Ibid.
208 HS 4.6.1989.
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Kiinan tilannetta luultiin yleisesti rauhalliseksi ja Kiinan kehityksen katsottiin siirtyneen monista
ongelmista huolimatta kauteen, jolle sekä taloudellinen edistyminen että suurempi
ilmaisunvapaus ovat ominaisia. [--] Meidän tehtävämme ei kuitenkaan ole eikä ole ollut
puolustella ja selitellä sellaista, mitä emme voi moraalisesti hyväksyä. [--] esillepääsy raflaavilla
arvioinneilla vaikeista asioista, mitä tiedotusvälineet tuntuvat haluavan, on lyhytaikainen ilo, joka
kostautuu helposti.209

Pääkirjoituksessa kuvataan tiedotusvälineitä kritiikittömiksi ja sensaatiohaluisiksi, kun taas
Suomi-Kiina-seuran on ”mahdollisuuksien mukaan jatkettava sitä työtä, jota tehdään ja
voidaan yhä tehdä” Kiinan kulttuurin tunnetuksi tekemiseksi ja sen ”kovia kokeneen
kansan hyväksi”. Mielenosoitusten tukahduttamisen uskottiin jäävän lyhytaikaiseksi
vaiheeksi Kiinan uudistumiskehityksessä, ja vielä todettiin, ettei lehti aio toimia
”propagandavälineenä” niin Kiinan hallituksen puolesta kuin sitä vastaankaan. Kiinan
ulkomaisia ystävyyssuhteita hoitavalle seuralle sekä Kiinan suurlähetystölle lähetettiin asiasta
julkilausuma, jossa ilmaistiin huolestuneisuus ja järkytys asian johdosta sekä toivomus, että
tapahtumien jälkiselvittelyssä ”noudatettaisiin oikeamielisyyttä ja lempeyttä”.210 Seuran
kanta on huomattavan yhtenevä Suomen virallisen kannan kanssa: julkilausumia pyrittiin
esittämään harkinnan jälkeen ja varovaisesti muotoiltuina, tiedotusvälineiden suhtautumista
paheksuttiin, Kiinan kanssa pyrittiin jatkamaan yhteistyötä kaikesta huolimatta ja
uudistumiskehityksen jatkumiseen uskottiin. Suomi-Kiina-seura tosin tuskin sai tästä
huomattavia taloudellisia hyötyjä.
Samassa lehdessä julkaistiin kaksi Tauno-Olavi Huotarin mielenosoituksista kirjoittamaa
artikkelia, joista toinen oli kirjoitettu 24. toukokuuta eli ennen väkivaltaisuuksien
puhkeamista, toinen niiden jälkeen. Aiemmassa artikkelissaan Huotari kertoi liikkeen
taustasta, mutta esitti tapahtumien jatkosta lähinnä kysymyksiä. Hän esitti toivomuksen,
ettei liikettä tukahdutettaisi eikä sekasortoa tapahtuisi, vaan että Kiinan johto kykenisi
määrätietoiseen johtajuuteen ja selkeän linjan esittämiseen.211
Sekä myöhemmässä artikkelissaan että haastattelussaan Suomen Kuvalehdelle Huotari kertoi,
ettei

ymmärtänyt,

miksi

Kiinan

johto

ylipäänsä

puuttui

asioihin kovakätisesti

kompromissien ja odottelun sijaan, ja miksi ”keinot olivat väkivaltaisia eikä seurauksia
pyritty

alkuunkaan minimoimaan”.

Hänen mukaansa

menettelytapa oli

osoitus

“Kaikesta huolimatta eteenpäin”. KSK n:o 3, 1989.
KSK n:o 3, 1989.
211 KSK n:o 3, 1989.
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puoluejohdon epävarmuudesta ja erimielisyydestä Lisäksi Huotari väittää, ettei vesitykkejä
tai kyynelkaasua käytetty, eikä vuorokaudenaikaa valittu sellaiseksi, jolloin ihmismäärä torilla
olisi ollut pienimmillään. 212
Vaikkakin jälkimmäinen väite on muun tutkimusaineiston perusteella väärää tietoa, Kiina
Sanoin ja Kuvin-lehden artikkelissa Huotari kertoo myös sotilasautojen polttamisesta ja siitä,
miten viimeistään tämän myötä ylitettiin raja kritiikin ja epälojaaliuden välillä. Kiinassa ei
ollut totuttu lojaaliin oppositioon, ja hierarkkisessa yhteiskunnassa maan johdon
päättämättömyyden osoittaminen ja julkinen keskustelu opiskelijoiden kanssa saattoivat
tarkoittaa paitsi kasvojen menetystä, myös legitiimiyden menetystä. Huotari uskoi, että
taloudellisista syistä suuria muutoksia ei uudistuspolitiikan kannalta tapahtuisi ja
länsivaltojen

asettamat

sanktiot

jäisivät

vähäisiksi.213

Huotari

ei

tuo

esille

opiskelijaradikaalien huomattavaksi yltynyttä marttyyrihenkeä tai muiden kansalaisten
motiiveja osallistua mielenosoituksiin. Kun huomioidaan artikkelien julkaisuajankohta,
analyysit ovat erinomaisen tarkkanäköisiä ja kattavia.
Suurlähetystönkin seuraama Asiaweek-lehti uutisoi tapahtumista ensin kertomalla muun
muassa, miten sotilaat edetessään ”pysähtyivät vain polvistuakseen ja tähdätäkseen
tarkemmin aseistamattomia kohteitaan” sekä kertoen armeijakuntien välisistä taisteluista,
mikä tieto oli peräisin länsimaalaisilta diplomaateilta. Tiananmenin aukiolla uutisoitiin
olleen taistelukenttä, jossa sotilaat ajoivat tankeilla teltoissa nukkuneiden opiskelijoiden yli
ja ampuivat ”yhteislaukauksen toisensa jälkeen säälimätöntä tulitusta”.214 Loppuvuodesta
lehti kirjoitti artikkelin otsikolla ”Tiananmen – mitä todella tapahtui?”. Siinä kerrotaan,
miten uutisointi joutui luottamaan tarkempien tietojen puutteessa arvailuihin ja huhuihin,
jotka usein olivat opiskelijoille puolueellisia. Lehden mukaan etenkin länsimaalainen ja
hongkongilainen uutisointi yksinkertaisti monimutkaista tilannetta ymmärtämättä aina
Kiinassa vallinneita olosuhteita ja esimerkiksi käyttäen mielellään ennakkokäsityksin
latautuneita käsiteittä, kuten demokratia, vapaus ja ihmisoikeudet. Näin osittain siksi, että

KSK n:o 3, 1989; SK 9.6.1989. Kuriositeettina mainittakoon, että KSK:n samaisessa numerossa julkaistiin
myös huomattavan negatiiviseen sävyyn esitetty kirja-arvostelu matkaoppaasta nimeltään ”Kiina Opas n:o 1”.
Täysin kelvottomaksi arvostellun teoksen toinen laatija on Linda Jakobson. Arvostelun laatijaksi mainitaan
”matkanjohtaja”.
213 KSK n:o 3, 1989.
214 ”[They] only paused to kneel and take better aim at their unarmed targets”, “Volley after volley of relentless gunfire”.
Asiaweek 16.6.1989.
212

60

dramatisointia pidettiin toimivana uutisoinnin muotona, kun objektiivista käsitystä oli
vaikeaa tai mahdotonta muodostaa.215
Suurin syy tapahtumien yllättävyydelle oli luultavasti Kiinan aiempi kehitys kohti
avoimempaa yhteiskuntaa: toivottiin, että se jatkuisi samansuuntaisena, kenties kohti
kommunistihallinnon loppua. Kuten Suomen kuvalehden artikkelin sanoin ”Länsi on uskonut
Kiinasta, mitä se on halunnutkin uskoa. Pahin virhe oli luulla, että talousuudistus toisi
mukanaan enemmän demokratiaa”.216 Opiskelijoiden vaatimuksia pidettiin oikeutettuina ja
suotavina, vaikka erityisesti demokratiavaatimukset esitettiin usein harhaanjohtavan
yksinkertaistaen järjestelmän vastustamisena: monipuoluejärjestelmä ja vapaat vaalit eivät
juuri korostuneet näissä vaatimuksissa.217 Huotarin mukaan Suomessa vallinnut käsitys
Kiinasta oli tullut liian idylliseksi ja eikä esimerkiksi hallituksen ihmisoikeuspolitiikkaa
kritisoitu, sillä maan politiikan oli nähty menneen positiiviseen suuntaan: Kiinaa tarkasteltiin
hyvien aikomusten eikä todellisuuden tasolla, eikä ongelmallisia puolia ja vallinnutta
”arkipäivän stalinismia” osattu nähdä.218

2.2.4. Suurlähetystön arviot turvallisuustilanteesta ja jatkokehityksestä
Suurlähetystön

henkilökunnan

tai

suomalaisturistien

kohdalla

ei

ilmennyt

turvallisuusongelmia. Suurimman yksittäisen turistiryhmän kanssa pidettiin yhteyksiä yllä,
mutta nämä olivat kaukana pääkaupungista.219 Muutkaan pohjoismaat eivät olleet
suunnitelleet lähetyshenkilökuntansa evakuointia, eikä siirtokunnilla tiedetty olleen
ongelmia. Huolta kannettiin ennen kaikkea opiskelijoista: Pohjoismaiden suurlähettiläät
kävivät Kiinan ulkoministeriössä vaatimassa selitystä diplomaattialueella tapahtuneesta
ammuskelusta ja takeita opiskelijoiden ja muiden pohjoismaalaisten turvallisuudesta. Useat
maat siirsivät vaihto-opiskelijansa pois yliopistoalueilta. Osa lehtimiehistä oli kateissa, mutta
pohjoismaalaisilla ei uskottu olleen hätää. Turistien suhteen odotettavissa oli ”koko joukko

”Tiananmen – What Did Really Happen?” Asiaweek 29.12.1989.
SK 9.6.1989.
217 Jakobson 1997, 114; Mykkänen 2004, 395.
218 KSK n:o 3, 1989.
219 Sotatila Pekingissä. 4.6.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
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käytännön hankaluuksia, vaikkakaan esimerkiksi matkustusta maaseudulle ei pidetty
turvattomana, jos vain kiinalaiset matkanjärjestäjät olivat toiminnassa ja suostuivat”.220
Suurlähetystö lähetti ulkoministeriön viestityspäällikölle 6. kesäkuuta salasähkeen, jossa
pyydettiin ”epävarman ja vaarallisenkin tilanteen jatkuessa” seuraavalla Finnairin lennolla
lähetettäväksi

satelliittiviestitysjärjestelmä.

Lisäksi

toivottiin

käsipuhelinjärjestelmää

yhteyksien ylläpitämiseksi eri toimipisteiden välillä sekä ulkona liikkuvan henkilökunnan
turvallisuuden takaamiseksi, ja lautasantennia ulkomaisten TV-satelliittiohjelmien katseluun.
Tiedonvälityksen

sanottiin

sotatilan

johdosta

muuttuneen

niin

vähäiseksi

ja

epäluotettavaksi, että tilanteen tasalla pysyminen edellytti kansainvälisten uutisvälineiden
seurantaa.221
KKP:n keskuskomitean julkilausuman mukaan aukiolla oli saatu ensimmäinen, alustava
voitto vakavasta vastavallankumouksen yrityksestä. Myös Pekingin pormestari Chen Xitong
oli väittänyt puheessaan iskun olleen tarpeellinen, sillä liikkeellä oli kahdenlaisia sosialistista
järjestelmää

ja

valtiomuotoa

uhkaavia

kumouksellisia

voimia:

”järjestäytyneitä

vastavallankumouksellisia” sekä ”väkivallantekijöitä”. Ilman iskua Kiina olisi joutunut
”valkoisen terrorin uhriksi”.222 Suurlähetystö ei pitänyt Kiinan kuvausta laisinkaan
uskottavana, vaan päinvastoin epäili tilanteen rauhoittuneen viikonkaan kuluttua: olojen
normaalisuuden korostamista pidettiin luonnollisena osana valtion propagandaa.
Suomalaisia Kiinassa oli tuolloin noin 60 henkeä, ja suurlähetystö avusti poislähtijöitä
”tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan”. Kiinaan matkustamista ei suositeltu, muttei
rajoitettukaan.223
Jo 5. kesäkuuta pidettiin Euroopan Yhteisön maiden suurlähettiläskokous, jossa myös
Pohjoismaiden suurlähettiläät vaihtoivat tietoja tapahtumista. Kaikkien osallistuneiden
tiedot viittasivat siihen, että taistelut jatkuivat yhä Pekingin länsiosissa. Vielä iltapäivällä
Chang’anin länsiosissa

oli pysäytetty suurehko sotilasosasto, ja muun muassa

toistakymmentä panssarivaunua oli sytytetty tuleen. Poltettuja kuorma-autoja ja jeeppejä
näkyi siellä täällä. Arviot kuolonuhrien määrästä vaihtelivat 500–2000 hengen välillä,
suurlähetystön uskoessa todellisen luvun olevan lähempänä kahtatuhatta. Pohjoismaiden

Sotatila Pekingissä. 5.6.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
Sotatila Pekingissä, viestitysjärjestelmän varmistaminen. 6.6.1989. Saapunut salasähke. UMA.
222 Sotatila Pekingissä. 5.6.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA. ”Valkoisella terrorilla” viitataan Kansanpuolueen
toteuttamiin kommunistivainoihin 1927–1936.
223 Turistien yms. turvallisuus Kiinassa – matkustuskehotus? 13.6.1989. Saapunut salasähke. UMA.
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kesken jatkettiin tiivistä, tarpeen tullen päivittäistä yhteydenpitoa.224 Tilanteesta Pekingin
ulkopuolella hyvin vähän tietoja: Shanghain konsulaatista oli kuultu vain, että sielläkin oli
ollut mielenosoituksia. Aivan turvallista ei Pekinginkään kaduilla vielä ollut:
Viime yön tapahtumista todettakoon, että Pekingin kaduilla ajeli – satunnaisesti konekivääreillä
ammuskellen – yksi panssarirykmentti. [--] Tarkoituksena lienee ollut mahdollisten
vastarintahalujen laimentaminen.225

Vastaisessa kehityksessä nähtiin kahdenlaisia uhkatekijöitä, joskaan niiden todennäköisyyttä
ei osattu arvioida. Armeijan yksiköiden kesken huhuttiin edelleen esiintyneen yhteenottoja,
joiden laajetessa tilanteesta olisi saattanut kehittyä ulkopuolisillekin vaarallinen. Toiseksi
uskottiin vielä yleislakon mahdollisuuteen. Tilannetta pidettiin kriittisenä, mutta vailla
aihetta

paniikkiin.

Suurlähetystö

pyrki

torjumaan

”silloin

tällöin

häivähtäviä

paniikinpoikasia” henkilökuntansa keskuudessa pitämällä tiedotuskokouksia.226
Salasähkeessä 6. kesäkuuta suurlähetystö esitti arvailuja tilannekuvasta: armeijan väliintuloa
pidettiin pääkaupungin ulkomaalaispiiriltä saadun tiedon mukaisesti kahden asevoimien
osan konfliktina, jonka taustalla oli valtataisteluihin ja johtajien sukulaisuussuhteisiin
liittyneitä juonitteluja. Taisteluiden sanottiin jo tauonneen, ja mainittiin vielä, miten
”lisääntyvät tiedot viittaavat siihen, että Deng Xiaoping olisi sairaalassa”.227 Molemmat
arvailut eivät sen enempää olleetkaan ja osoittautuivat jälkeenpäin huhupuheiksi.
Ulkoasiainministeriö antoi julkisuuteen tiedotteen Kiinan tilasta 9. kesäkuuta. Siinä
kuvailtiin voimatoimien käyttöä syvästi huolestuttavana ja esitettiin toivomus, että tilanne
saatettaisiin rauhanomaiselle kannalle mahdollisimman pian ja maan palaavan aikaisemmalle
myönteiselle kannalle. Olojen rauhoituttua Suomi olisi halukas jatkamaan kahdenvälisten
suhteiden

kehittämistä.228

Samana

päivänä

Deng

Xiaoping

onnitteli

kansan

vapautusarmeijan johtoa ”vastavallankumouksellisen kapinan nujertamisesta”. Siitä
Hyvärinen toteaa myöhemmässä raportissaan:

Sotatila Pekingissä. 5.6.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
Sotatila Pekingissä. 5.6.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
226 Sotatila Pekingissä. 5.6.1989. Sisäpolitiikka: Kiina. UMA.
227 Pekingin tilanne; eräitä arvailuja. 6.6.1989. Saapunut salasähke. UMA.
228 Tiedote Kiinan tapahtumien johdosta. 9.6.1989. Valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnan pöytäkirjat. UMA.
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Tunnelma saattoi olla kuin vanhainkodin gerontologisessa matineassa. [--] Kaikilla oli maopuvut
[--] Tulipa mieleen hakematta Runebergin runo ”Kuningas”, jossa Kustaa IV Aadolf saapastelee
Kaarle XII:n tamineissa, jotta voitontahtoa syntyisi.229

Suurlähettiläs

Hyvärinen

pyrki

raportissaan

12.

kesäkuuta

analysoimaan

syytä

mielenosoituksille ja armeijan käyttöön niiden tukahduttamiseksi. Hän arveli, että kuva
tapahtumien kulusta ja taustasta tulee vähitellen täsmällisemmäksi. Hyvärinen painottaa,
että Kiina on ajautunut kriiseihin aika-ajoin ”warlordien” ajoista asti, jolloin olivat eläneet
”muutamat nykyisistäkin johtajista, ikämiehiä kun ovat”. Kansantasavallan aikanakin elettiin
”lähestulkoon jatkuvan sisäisen kamppailun” merkeissä.230 Huomio on sinänsä hyvä, sillä
Kiinalle 1900-luku on todellakin merkinnyt levottomuuksien aikaa. Tarkemmat perustelut
sille, miten tämän kertaiset mielenosoitukset ja niiden tukahduttaminen liittyivät
varhaisempiin tapahtumiin ja tai niistä poikkesivat, jäävät silti hämäräksi.
Maon jälkeisistä talousuudistuksista huolimatta ristiriita reformistien ja konservatiivien
välillä oli Hyvärisen mukaan jatkunut, ”jos kohta kauan latenttina”, ja tämä ristiriita kärjistyi
talouselämän jouduttua vaikeuksiin. Niiden vuoksi hitaampia uudistuksia halunneet
konservatiivit pääsivät kampanjoimaan ”porvarillista liberalismia” vastaan, joka ”oli
tunkeutumassa Kiinan puhdashenkiseen yrttitarhaan”.231 Hyvärinen jatkoi:
Kyseessä ei kuitenkaan ole ollut ilmeisestikään vain taloudellisen vauhdin nopeuden säätö. On
tietysti ollut – Kiinassa kuten muuallakin – ristiriitoja, jotka johtuvat psykologisista sympatioista
ja antipatioista, ikäeroista, kotimaakunnista yms. Kiinassa nimenomaan on merkittävää
kuuluminen suurperheeseen, klaaniin. Siitä syntyy usein merkittäviä poliittisia yhteyksiä.232

Hyvärinen ilmeisesti korosti liiaksi sukulaisuussuhteiden merkitystä johtuen aiemmin
esiintyneistä huhuista, jotka liittyivät tällaisiin yksityisluontoisiin kytköksiin. Hän luetteli
raportissaan kevään liikehdinnän tärkeimmät käännekohdat mainiten, kuinka opiskelijoiden
huhtikuussa esittämät vaatimukset ”vaikuttivat osittain lapsellisilta”. Armeijan toimista
suurlähettiläs sanoi, että nämä ”kävivät hanakasti ylioppilasmielenosoittajien ja muidenkin
kimppuun Taivaallisen rauhan aukiolla ja tarvittaessa sen ulkopuolella” 233, mikä osoittanee

Kiinan kriisi. 12.6.1989. R-sarjat. UMA.
Kiinan kriisi. 12.6.1989. R-sarjat. UMA.
231 Kiinan kriisi. 12.6.1989. R-sarjat. UMA.
232 Kiinan kriisi. 12.6.1989. R-sarjat. UMA.
233 Kiinan kriisi. 12.6.1989. R-sarjat. UMA.
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suurlähetystöllä olleen vielä tässä vaiheessa osittain puutteellinen kuva viimeisten päivien
tapahtumien yksityiskohdista.
Raportista tulee ilmi myös sotilaisiin kohdistunut väkivalta. Armeijan mittavien
kalustotappioiden lisäksi Hyvärinen pohdiskeli virallista ilmoitusta siitä, että ”hyvin pieni
ryhmä” mielenosoittajista oli aloittanut taistelut hyökkäämällä sotilaiden kimppuun:
Eräs vakavasti otettava huomioitsija on kertonut, että näin todella oli jossain paikoin tapahtunut.
Julmuus on eräs kiinalainen (ja aasialainen) kansallisominaisuus.234

Suurlähettiläs suhtautui ilmeisesti perin nuivasti paitsi KKP:n johtoon, myös kiinalaisiin
ylipäänsä. Hyvärinen piti osasyynä armeijan ja hallituksen toimille sitä, että muut
väestöryhmät osallistuivat mielenosoituksiin ja ”innostuivat sittemmin osallistumaan
autojen polttoon sekä PLA:n sotilaiden lynkkaamiseen, kun tapahtumat sopivasti sattuivat
kohdalle”. Armeijan kovat otteet saattoivat hänen mukaansa johtua myös ”vain sekoilusta ja
huonosta suunnittelusta”.235 Tässä raportissa tiivistyy se, mikä kerrottiin myöhemmin
ulkoasiainministeri

Paasion

esittämän

selonteon

pohjana

olleessa

raportissa

monisanaisemmin ja vakavampaan sävyyn: suurlähetystön, tai ainakin Hyvärisen, mielestä
Pekingin väkivaltaisuudet johtuivat viime kädessä kiinalaisille tyypillisestä taipumuksesta
epäjärjestykseen ja väkivaltaan.
Suurlähetystö ei ainakaan tässä vaiheessa tuonut esille muita tekijöitä, kuten opiskelijoiden
varsinaisia vaatimuksia – eritoten inflaation ja korruption kitkemistä sekä ilmaisunvapautta
– tai KKP:n legitimiteettikriisiä: ideologisen legitimiteetin asteittaista rapautumista aina
Maon epäonnistuneista kampanjoista de facto kommunismista luopumiseen, sekä moraalisen
ja performatiivisen legitimiteetin heikentymistä yhä yltyneiden talousongelmien, korruption
ja puolueen sisäisen epäyhtenäisyyden myötä.236
Hyvärinen antoi raportissaan toimintaehdotuksen, jonka mukaan tapahtuneeseen
suhtauduttaisiin lievästi:
Tulee – näin on esitetty – pian kuitenkin paluu vapaampiin poliittisiin oloihin. Tuntuu
lupaavalta. Tämä kriisi on joka tapauksessa hirvittävä munaus koko Kiina-rukalle. [--] Kiinan
suhteet heikkenivät pääosaan kansainvälistä yhteisöä. Tämä on ymmärrettävää. Suomen lienee
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syytä noudattaa vanhoja, viisaita periaatteitaan ja tarkkaan katsoa, mitä Kiinan kohdalla voitaisiin
tehdä.237

”Vanhoilla, viisailla periaatteilla” Hyvärinen tarkoitti Koiviston toteuttamaa neutraalia
linjapolitiikkaa. Suurlähetystö lähettikin Reykjavikiin salasähkeen, jossa todettiin: ”Vain
tiedoksenne: Norjan taholta esitetty yhteispohjoismaalaista esiintymistä, johon kantamme
varauksellinen.”238 Suomen suhtautuminen todellakin oli varauksellisempaa kuin monien
useimpien länsimaiden.
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2.3. Suomen kanta ”Kiina-rukan suureen munaukseen”
2.3.1. Paasion selonteko
Suurlähetystön antamien tietojen nojalla ulkoministeri Pertti Paasio esitti hallituksen
ulkoasiainvaliokunnalle selonteon Kiinan tapahtumista. Hyväksytty, toistaiseksi salaiseksi
luokiteltu teksti oli valmis 9. kesäkuuta. Selontekoaan varten hän pyysi suurlähetystöltä vain
päivää etuajassa ”pika-kommentteja” laatimaansa luonnokseen, joka perustui suurlähetystön
aiemmin antamiin tietoihin.239
Sen mukaan verilöylyyn kulminoituneiden levottomuuksien taustatekijät olivat löydettävissä
”Kiinan monituhatvuotisesta vallankäyttöperinteestä väkivallan käyttö mukaan lukien” sekä
Kiinan modernisaatiokehityksen kulusta 1980-luvulla.240 Kiinassa käydyn valtataistelun
katsottiin voitavan pelkistää ”moderaattien ja konservatiivien väliseksi yhteenotoksi”, jossa
”moderaattien” puolella olivat opiskelijat sekä kansainväliset tukijat, joihin lukeutuivat
suurlähetystön näkemyksen mukaan ulkokiinalaiset erityisesti Hongkongista, Taiwanilta ja
Yhdysvalloista sekä tiibetiläisistä piireistä.241
Mainittu piilevä vastakkainasettelu alkoi Paasion mukaan näkyä Hu’n jouduttua eroamaan
tammikuussa 1987. Hun kuolema 15. huhtikuuta aiheutti laajoja opiskelijamielenosoituksia,
joihin luettiin myös toukokuun 4. päivän liikkeen 70-vuotisjuhla. Mielenosoitusten
leviämisen ja voimistumisen osasyyksi esitettiin kevääksi osuneet kansainväliset tapahtumat,
eli lähinnä Aasian kehityspankin kokous ja Gorbatšovin valtiovierailu. Arveltiin, että
liikkeen tukahduttaminen ennen Gorbatšovin vierailu olisi ollut huonoksi ”imagolle”, mutta
todettiin myös, että sen häirintä merkitsi osaltaan Kiinan hallituksen kasvojen menetystä.242
Nämä tärkeimmät käännekohdat eivät ole millään muotoa kiistanalaisia, vaikkakin Aasian
kehityspankin kokouksen merkitys mielenosoittajille oli todennäköisesti melko vähäinen.
Opiskelijamielenosoitusten veristä tukahduttamista pidettiin ”niin kansallisesti kuin
kansainvälisesti onnettomana ja taitamattomana toimenpiteenä”. Kiinan uudistuspolitiikan
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hidastumista pidettiin varmana, ja kansainvälisesti Kiinan katsottiin joutuvan toistaiseksi
”jonkinlaiseen boikottiin”. Selonteossa esitetään liikkeen organisaation olleen niin hyvä, että
sillä oli syytä epäillä olleen tukijoita Kiinan johdossa, lähinnä Zhaon kannattajien joukossa.
Nyt kovan linjan edustajiksi mainittiin Yang Shangkun ja Li Peng, taustallaan Deng
Xiaoping. Tapahtuman uskottiin jakaneen maan kahteen leiriin, joiden välillä voisi vielä
tapahtua aseellisiakin yhteenottoja. Jopa sisällissotaa ei pidetty mahdottomana, vaikkakin
kovan linjan kannattajilla näytti olleen ”ote hallussaan” puhdistusten alkaessa. 243
Puoluejohdon tuki opiskelijoille on ilmeisesti yliarvioitu, kuten myös uudistuspolitiikan
hidastuminen ja vastakkainasettelun jatkuminen.
Kansainvälisten reaktioiden suhteen selonteossa todetaan tapahtumien olleen maailmalla
laajasti tuomittuja. Useat hallitukset olivat ryhtyneet Kiinaa vastaan konkreettisiin toimiin,
joissa oli ”lähinnä ollut kysymys suhteiden eritasoisesta jäädyttämisestä, suunniteltujen
vierailujen peruuttamisesta jne.” Suomeen, muihin Pohjoismaihin ja Hollantiin vierailulle
tulossa ollut entinen presidentti Li Xiannian ei ollut vielä peruuttanut matkaansa – ilmoitus
peruutuksesta tuli myöhemmin saman päivän aikana – mutta suomalaiset toivoivat Kiinan
itse peruvan vierailun, ettei suomalaisten tarvitsisi sitä tehdä.244
Suomen osalta pidettiin tarkoituksenmukaisena seurata Kiinan tilanteen kehitystä, mutta
että muihin konkreettisiin kannanottoihin tai toimenpiteisiin ei ryhdyttäisi. Suhteita Kiinaan
pyrittiin jatkamaan päälinjoiltaan mahdollisimman normaalisti, välttäen kuitenkin
toistaiseksi aktiivista aloitteellisuutta Suomen puolelta. Suomen kehitysyhteistyötä Kiinan
kanssa pidettiin niin vaatimattomana, ettei siihen haluttu puuttua. Lisäksi vedottiin siihen,
etteivät Kiinan sisäiset tapahtumat kuulu YK:n turvallisuusneuvostossa käsiteltäviin asioihin
niin kauan kuin ne eivät vaaranna kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.245 Tässä vedotaan
Suomen aiempaan linjaan, jonka mukaan muiden maiden asioihin ei puututtu ilman YK:n
turvallisuusneuvoston asianmukaista päätöstä.
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Koivisto kirjoitti Li Pengille kirjeen 14. kesäkuuta 1989, todeten muistelmissaan, että ”nyt
minulla oli omat henkilökohtaiset syyni osoittaa pidättyvyyttä”. Kirjeessään hän sanoi muun
muassa seuraavaa:
[--]Kiinan sisäiset tapahtumat viime viikkoina ovat olleet kovin tuskalliset seurata. Myös me
Kiinan ystävät olemme saaneet ottaa iskuja vastaan. Meillä on ollut suuria vaikeuksia pysyä
perillä siitä, mitä on tapahtunut ja mitä edelleen tapahtuu. [--] Toivon, että ajankohtaiset
vaikeudet ovat voitettavissa Kiinan julistaman avautumisen ja demokratian periaatteiden
hengessä.246

Li Peng vastasi heinäkuussa, esittäen Kiinan johdon virallisen version tapahtumista ja
muistutti, että uudistus- ja avautumispolitiikkaa tultaisiin jatkamaan.247 Haastattelussa
Suomen suhtautumisesta Kiinan tapahtumiin Koivisto sanoi myöhemmin seuraavaa:
Kyllä me olemme pyrkineet olemaan johdonmukaisia siinä suhteessa, että me yleensä emme
liittoudu joittenkuitten kanssa joitakuita vastaan ja olemme aika pidättyväisiä. [--] Ja niin minä
ymmärrän, että monen muunkin maan hallitukset olisivat mieluummin olleet vähän
varovaisemmalla kannalla kuin ovat olleet. 248

Tässä voidaan nähdä yhteys Koiviston Neuvostoliitto-politiikkaan. Suomen vanhan
ulkopoliittisen linjan mukaisesti oli oltava puolueeton sivustakatoja suhteessa kaikkiin
itänaapurin sisäpoliittisiin asioihin ja valtasuhteiden muutoksiin: Suomella ei ollut varaa
moraalisiin kannanottoihin pitääkseen hyvät naapuruussuhteet. Kuitenkin Koivisto tuki
varsin avoimesti Gorbatšovin uudistuspolitiikkaa Suomen pitkän kantaman edun
mukaisena.249 Vaikuttaa siltä, että Koivisto käytti tätä juuri samaa linjaa Kiinankin kanssa:
Ensinnäkin pienen ja heikon maan ei ollut järkevää arvostella suurempien toimia, olivat
nämä kuinka ikäviä hyvänsä, ja toiseksi parempiin tuloksiin päästäisiin kärsivällisellä
uudistuspolitiikan tukemisella sekä molempia osapuolia hyödyttävällä yhteistyöllä.

2.3.2. Kriisin jatkuminen ja Suomen kannan muodostuminen

Koivisto 1995, 262–263.
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Heinäkuussa suurlähetystön virkaatekevänä asiainhoitajana toiminut Matti Pullinen raportoi
tilanteen Pekingissä olleen päällisin puolin rauhoitettu, vaikka sotatila jatkui yhä ja ”sotilaita
näkyy paljon, öisillä katusuluilla tarkastetaan kaikki diplomaattiautoja myöten, varsin
brutaalein ottein.” Luotettavaa tietoa tapahtumista oli heikosti saatavilla, mutta
suurlähetystö arvioi, että meneillään ollut propagandakampanja epäonnistuisi, koska
Pekingin tapahtumista tiedotettiin reilun kuukauden ajan niin avoimesti, ”ettei tapahtumien
tausta ja alkuvaihe voinut jäädä kenenkään asioista kiinnostuneen huomiotta”. 250
Nyt kiinalaisetkin olivat ilmoittaneet puoluejohdossa tapahtuneen uudistuksia. Zhao
syrjäytettiin kaikista tehtävistään, mutta vielä ei ollut tietoa rangaistaisiinko häntä
tapahtumista. Uuden johdon kokoonpanon uskottiin olleen Dengin käsialaa ja vallan
muutenkin keskittyvän jälleen kerran hänen käsiinsä, vaikkakin hänen korkea ikänsä ja
terveydentilansa huomioitiin myös. Uudeksi puoluejohtajaksi valittua Jiang Zeminiä ei
pidetty diplomaattipiireissä uskottavana uutena pääsihteerinä. Toiseksi mahdolliseksi
vallanperijäksi arvioitiin – jälleen – Tianjinin pormestari, nyt puoluejohtoon nostettu Li
Ruihuan. Kevään tapahtumista pääteltiin, ettei pääsihteerin virka takaa johtajuutta: lisäksi
tarvittiin politbyroon enemmistön, valtioneuvoston ja kansan vapautusarmeijan tuki.251
Vastoin odotuksia Jiang Zemin sai sekä pääsihteerin, presidentin että sotilaskomission
puheenjohtajan virat, johtaen puoluetta aina 2000-luvulle saakka.
Dengin viimeisen viran, sotilaskomissioiden puheenjohtajuuden, epäiltiin nousevan
valtakunnan korkeimmaksi viraksi. Samalla kuitenkin todettiin, ettei puoluejohtoon nostettu
sotilaita tai ”kovin äärimmäisiä vanhoillisia”.252 Sotilaskomissioiden puheenjohtajan asema
ei lopulta noussut erityisen merkittäviksi. Virka periytyi Dengiltä pääsihteerinä yllättävän
hyvin menestyneelle Jiangille, joka ei nojannut asevoimien tukeen erityisen merkittävästi.
Pullinen ihmettelee, ettei Jianguomenwain diplomaattikorttelin ammuskelutapaus noussut
julkisuuteen:
Kaikki ikkunat 2. kerroksesta ylöspäin ammuttiin hajalle perusteellisesti, järjestelmällisesti ja
aivan epäilyksettä myös johdetusti. [--] Täkäläinen ulkoministeriö on mennyt asiassa niin kipsiin,
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että häivähtää mielessä epäilys, olisiko päätöksentekijä ollut turhan korkea herra tai sellaisen
sukulainen. [--] Kyseessä oli ennenkuulumattoman törkeä tahallinen teko.253

Suurlähettilään

välittömästi

jättämään

protestinoottiin

ei

ollut

saatu

vastausta.

Henkilövahinkoja ei tässäkään yhteydessä sattunut, sillä edellisenä päivänä väki oli sieltä
evakuoitu.254 Tapauksesta mainitsi haastattelussa myös suurlähettiläs Lilley, joka niin ikään
piti selitystä rakennuksessa havaitusta tarkk’ampujasta selvänä valheena. Tämän jälkeen
Yhdysvallat aloitti kansalaistensa pakolliset evakuoinnit maasta.255
Suomen maltillista esiintymistä kiinalaiset sanottiin jo nyt arvostaneen suuresti. Kiinalaisten
taholta oli myös muistettu, miten Suomi oli koko Kansantasavallan olemassaolon ajan
pitänyt Kiinaan korrekteja suhteita. Kaupan uskottiin jatkuvan enimmäkseen normaalisti
kiinalaisten pääomapulasta huolimatta, Pullinen piti tilannetta jopa suomalaisille
suotuisana.256
Suomen eduskunnan valtuuskunnan vierailua Kiinaan lykättiin. Kiina suhtautui tähän
ymmärtäväisesti ja perui oma-aloitteisesti lähikuukausien korkean tason vierailuja Suomeen,
ymmärtäen että suomalaisten piti ottaa myös kotimaan yleinen mielipide huomioon. China
Daily oli kuitenkin julkaissut uutisen, jonka mukaan Suomi olisi tarjonnut Kiinalle uusia
kehitysluottoja.257 Asia korjattiin, mutta ehti kenties aiheuttaa hieman kiusallista huomiota
Suomelle niin kotimaassa kuin diplomaattipiireissäkin.
Pullinen tiivistää suurlähetystön suosituksen Kiinaan kohdistuvalle politiikalle vedoten
diplomaattikunnan ”todellisten Kiinan-tuntijoiden” mielipiteisiin:
Kaikki yrittävät tolkuttaa pääkaupungeilleen, ettei Kiinaa missään tapauksessa pidä nyt ryhtyä
eristämään kansainvälisestä yhteisöstä. Eristäminen olisi vain omiaan koventamaan Kiinan
sisäistä terroria ja vaikeuttamaan niitä uudistuspolitiikan pelastusyrityksiä, joiden parissa Kiinan
uudet kärkimiehet nyt Dengin johdolla askaroivat. Jos Kiinaan halutaan vaikuttaa, on yhteydet
pidettävä toimivina – ja korkeankin tason yhteydet on palautettava heti kun se tuntuu
hygieeniseltä. 258
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Kiina alkaisi ennen pitkää jälleen kehittyä myönteiseen suuntaan, ja yhteydet oli siksi
pidettävä toimivina, ”vaikka se hieman etoisikin”.259 Samaa mieltä oli Yhdysvaltojen Kiinapolitiikan neuvonantajanakin toiminut professori Richard Baum, joka vieraili pian
tapahtumien jälkeen Pekingissä. Paikalliset tutkijat olivat toistuvasti esittäneet hänelle, että
mikäli länsimaat vähentäisivät yhteyksiään Kiinaan, se hyödyttäisi vain kovan linjan
edustajia, ei edistys- ja uudistusmielisiä.260
Suomen ihmisoikeuspolitiikasta kirjoittanut Jari Luoto paheksuu voimakkaasti Suomen
passiivista ihmisoikeuspolitiikkaa

Kiinan tapahtumiin nähden. Hän esittää, että

pyrkimyksissä tukea Kiinan ihmisoikeuksien ja yleisemminkin oikeusjärjestelmän
kehittämistä ei-julkisissa kahdenvälisissä kanssakäymisissä on todellisuudessa kyse
ulkoasiainhallinnon myönnytyksestä julkiselle mielipiteelle ja ihmisoikeusjärjestöjen
arvostelulle. Ihmisoikeusasioiden käsittelyä oikeusalan yhteistyön puitteissa hän pitää
ainoastaan niiden asettamisena toisarvoiseen asemaan.261 Luodon näkemys, jonka mukaan
Suomen ulkopoliittinen johto melkeinpä vastusti ihmisoikeuksia, lienee liioiteltu. Hän ei
myöskään huomioi sellaista mahdollisuutta, että sisäisiin asioihinsa puuttumiseen ja
kaikenlaiseen julkiseen arvosteluun hyvin negatiivisesti suhtautuneen Kiinan kanssa todella
olisikin hyödyllisintä neuvotella julkisuuden ulkopuolella.
Luoto peräänkuuluttaa ihmisoikeusjärjestöjen aktiivisuutta ja sitä, että nämä sekä
rakentaisivat keskusteluyhteyksiä ”passiivisiin hallituksiin” ja että arvostelisivat näitä
mahdollisimman näkyvästi. Hän väittää, että edustustot välittivät ulkoministeriölle
kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen raportteja ja esimerkiksi Amnesty Internationalin
antamia tietoja, joita olisi ehkä myös paikallisilla arvioilla täydennetty.262 Tässä tutkitussa
materiaalissa eivät ihmisoikeusjärjestöt esiintyneet kuin kuolleiden määrän arvioinneissa,
joissa esimerkiksi Punainen Risti ilmeisesti yliarvioi määrän suuresti. Luoto vaikuttaa
yliarvioivan kansalaisjärjestöjen, etenkin Amnesty Internationalin merkityksen Suomen
ulkopolitiikalle ainakin tässä tutkitun ajanjakson puitteissa.
Kiinan johtajien mielestä ihmisoikeuksia on käytetty tekosyynä voimapolitiikalle ja
sekaantumiselle toisen maan sisäisiin asioihin. Kansalais- ja poliittisten oikeuksien sijaan
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korostetaan taloudellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia oikeuksia. Kiinan johdon mukaan
pahimpia ihmisoikeuksien loukkauksia ovat rotusyrjintä, kolonialismi ja sotilaalliset
hyökkäykset. Kiinan kaltaisille kehitysmaille tärkeimpiä ovat taas oikeus itsenäisyyteen,
oikeus olemassaoloon ja oikeus kehitykseen. Kansalais- ja poliittisten oikeuksien
korostamista

muiden

kustannuksella

Kiinan

hallitus

pitää

ihmisoikeuskäsitteen

hajottamisena.263
Kesäkuun tapahtumia seurasivat tiukat turvatoimet, ja seuraavan puolen vuoden aikana
niiden johdosta pidätettiin ainakin 40 000 ihmistä ja tuhannet joutuivat rangaistuksena
työleireille.264
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3. SUHTEIDEN NORMALISOITUMINEN
3.1. Suomen edustautumisen jatkuminen
Syyskuussa pääministeri Paasio nosti ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa esille kysymyksen,
mitä tulisi tehdä Kiinasta tulossa oleville vierailudelegaatioille. Koivisto katsoi, ettei
tällaiselle vierailuvaihdolle ollut esteitä.265 Suhteet Kiinaan olivat selvästikin palaamassa
normaaleiksi.

3.1.1. Suurlähettilään vaihto ja Koiviston kirjeet
Uusi suurlähettiläs Arto Mansala saapui Pekingiin syykuussa Suomeen palanneen Hyvärisen
tilalle. Mansala jätti valtuuskirjeensä presidentti Yang Shangkunille 9. lokakuuta. Samalla
saatiin kuulla, että Kiinan puolelta oltiin tyytyväisiä suhteiden kehitykseen erityisesti
taloudellisessa yhteistyössä. Kesäkuun tapahtumien korostettiin edelleen olevan Kiinan
sisäinen asia. Maalle asetetuista pakotteista sanottiin, etteivät ne pitkällä tähtäimellä haittaisi.
Kiinalaisten mukaan ”pieni vähemmistö” ulkomaita on vääristeltyihin ja pintapuolisiin
tietoihin perustuen tehnyt omat johtopäätöksensä, mutta ”kunhan he kuitenkin perehtyvät
asiaan, he voivat vähitellen hyväksyä kantamme.” Suomen hallituksen sen sijaan kerrottiin
ottaneen kiinalaisiin nähden ”hyvin objektiivisen ja pidättyväisen kannan (varaulkoministeri
Liu lisäsi tähän sanan: kohteliaan), jota suuresti arvostamme”. Vielä presidentin
edellisvuotista matkaa muistettiin kehua menestykselliseksi.266
Arto Mansala kertoi salasähkeessään kansliapäällikkö Kalelalle ulkoministeri Qian Qichenin
kertoneen, että Kiinan johto arvosti Suomen asennetta ja toimintaa, viitaten Koiviston
kirjoittamiin kirjeisiin. Qian kertoi todenneensa Yhdysvaltain ulkoministeri Bakerille, että
heidän hallituksensa oli arvostellut Kiinaa asiasta, josta heillä ei ollut kunnollista tietoa:
Silloin sanoin, että olisi saattanut olla syytä kysyä Kiinalta, ennen kuin menee esittämään jotain
sellaista kuin esim. että Deng Xiaoping on jo kuollut tai että Kiinassa on sisällissota. [--] Me siis

Valtioneuvoston pöytäkirja 7.9.1989. UMA.
Presidentti Yang Shangkun Kiinan tilanteesta sekä suomalais-kiinalaisista suhteista. 10.10.1989.
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pidämme hyvänä sitä, että Suomen johtajat käyttävät kirjeenvaihtoa apuna ja kirjoittavat
kysyäkseen.267

Yhdysvallatkin lähensivät suhteitaan Kiinaan jo marras-joulukuun aikana. Suurin osa
länsimaista oli kuitenkin vielä loppuvuoden kovin varovaisia Kiinan-suhteidensa
hoitamisessa, kuten ilmenee suhtautumisessa syys-lokakuun vaihteessa järjestettyihin Kiinan
kansantasavallan 40-vuotispäivän juhlatilaisuuksiin.

3.1.2. Kiinan kansantasavallan 40-vuotispäivä
Suurlähetystölle annettiin selkeä ohjeistus Kansan vapautusarmeijan 1. elokuuta vietettyyn
vuosijuhlaan

liittyen:

”Pidättynette

osallistumasta

millään

tasolla.”268

Suurempaa

diplomaattista päänvaivaa aiheuttivat 30. syyskuuta ja 1. lokakuuta vietetyt Kiinan
kansantasavallan 40-vuotispäivän juhlatilaisuudet. Vielä 20. syyskuuta ministerineuvos
Pullinen raportoi perinteisen sotilasparaatin olevan peruttu, ja että suurlähettiläät
kutsuttaisiin luultavasti vain aattopäivän juhlalounaalle. Euroopan Yhteisön ja Nato-maiden
suurlähettiläät yrittivät saada kumotuksi heille asetettua määräystä olla osallistumatta
juhlallisuuksiin. Pullisen mukaan se, ettei kiellon peruminen onnistuisi, olisi outoa, sillä
”puhuuhan sen puolesta selvä järkikin”.269
Juhlallisuudet vietettiin Pekingin sotatilalain edelleen voimassaollessa, mikä seikka herätti
ihmetystä ulkomaalaisten keskuudessa. Ensimmäisen juhlavastaanoton järjesti pääministeri
Li Peng yli kolmelletuhannelle vieraalle, pitäen linjapuheen illallistilaisuuden yhteydessä
Tiananmenin aukion luona sijaitsevassa Kansankongressipalatsissa. Pääministerin tilaisuutta
seurasi juhlakonsertti samoissa tiloissa, isäntinään Kiinan kulttuuriministeriö, Pekingin
kaupungin hallitus sekä kansan vapautusarmeijan pääesikunnan poliittinen osasto. Armeijan
osallistumisesta johtuen valtaosa länsimaalaisista diplomaateista boikotoi tilaisuuden
loppuosaa. Kolmas tilaisuus, johon ulkomaalaiset vieraat osallistuivat, järjestettiin
seuraavana päivänä itse aukiolla. Vieraiden joukossa olivat muun muassa Yhdysvaltain
entinen ulkoministeri Alexander Haig sekä Deng, joka oli tavannut myös Japanin entisen
ulkoministeri Iton. Osa länsimaalaisista boikotoi tätäkin tilaisuutta sen sijainnista johtuen.

Tasavallan Presidentin kirjeenvaihto Kiinan johdon kanssa. 16.10.1989. Saapunut salasähke. UMA.
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Mansala arvioi, että tämä oli viimeinen tilaisuus jossa tällaisia demonstraatioita
järjestettäisiin.270
Suomi ei yhtynyt boikotointiin. Vedottiin linjaan, jonka mukaan tällaisia mielenilmauksia
vältettäisiin. Suomen lehdistössä osallistumista pidettiin harkitsemattomana. Haastattelussa
ulkoministeri Paasio esitti, ettei Suomi osallistumisellaan erottautunut vertaistensa
joukosta.271 Kun Suomen diplomaatti oli läsnä olleista ainoa pohjoismaalainen, Paasion
väitettä voitaneen pitää virheellisenä. Kun otetaan huomioon Pullisen aiempi arvelu siitä,
ettei EY-lähettiläillä ollut mitään syytä jäädä juhlallisuuksista pois, voi olla, että nämä olivat
saaneet tiukemmat ohjeet osallistumisille.
Koivisto vastasi tapahtuneesta 40-vuotisjuhille osallistumisen johdosta saamaansa
arvosteluun tiivistäen linjapolitiikkansa niin hyvin, että puheenvuoro lienee syytä lainata
miltei kokonaisuudessaan:
Tietysti te ajattelette, kuinka paljon te toimittajat ajattelette näitten asioitten pulmallisuutta, vai
ajatteletteko te – että me ajattelisimme näin, että paljonko rahaa kirstuun kilahtaa, jos tehdään
näin ja näin. Minä luulen, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta etukäteen tietää, kutka ovat
läsnä ja kutka ei. Mutta me lähdemme siitä, että me noudatamme sitä politiikkaa, mikä on meille
perinnäistä. Jos muut ovat toisella kannalla niin ne ovat toisella kannalla ja vähän tulee lunta
tupaan. Mutta on parempi olla johdonmukaisesti jollain linjalla kuin että sen mukaan aina, mikä
huuto nousee korkeimmaksi, orientoituisi. Siinä ollaan kyllä vaikeassa kierteessä.272

Tässäkin Koivisto korosti politiikkalinjaa, jonka mukaan Suomen tuli toimia ennustettavasti
ja neutraalisti, jottei se myöhemmin ajautuisi mukaan muiden maiden välisiin kiistoihin.
Suurlähettiläs Mansala itse arvioi, että juhlia oli alun perin ollut tarkoitus viettää
toisenlaisissa tunnelmissa, ja nyt niiden viettoon tuli mukaan ”vastavallankumouksellisesta
kapinasta saavutetun voitonjuhlan maku”. Diplomaattien poisjääntiä keskeisempänä
Mansala

näki

Kiinan

johdon

tilanteen

ja

henkilövaihdokset,

uudistuspolitiikan
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tulevaisuuden ja Dengin esille tuomien sosialististen periaatteiden peräänkuuluttamisen
uuden pääsihteerin Jiang Zeminin johtamana.273
Mansala vertasi Kiinan tilannetta Puolaan ja Unkariin, joissa ajauduttiin taloutta
reformoitaessa

umpikujaan

juuri

sen

vuoksi,

ettei

uudistuksia

tehty

muilla

yhteiskuntasektoreilla eikä poliittisessa järjestelmässä. ”Onko Kiina tältäkin osin eri maata?
Ideologian roolin vähetessä Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopassa Kiinassa sen osuutta
entisestään korostetaan.”274 Kiinan johto piti tässä vaiheessa Neuvostoliiton ja ItäEuroopan tapahtumia varoittavana esimerkkinä. Tiananmenin tapahtumien katsottiin juuri
päinvastaisesti opettavan, että poliittisen järjestelmän uudistuksia on entisestään
hidastettava ja porvarillista liberalismia vastaan taisteltava.
Vielä ulkoasiainsihteeri Tarja Reposen raportissa 26. kesäkuuta arvioitiin Kiinan
taloustilanteen tulevaisuusnäkymien olleen huonoja. Inflaatio hipoi 30 prosenttia, vienti veti
heikosti ja pula ulkomaanvaluutasta uhkasi pian uusien hankkeiden toteuttamista.
Talousvaikeuksien syynä ei tosin pidetty kesäkuun tapahtumia, sillä tasapainohäiriöitä oli
ollut nähtävissä jo pitkään samalla kun KKP:n johdon toimenpiteet olivat olleet
riittämättömiä ja ajoittain toisilleen vastakkaisia. Ulkomaisten yritysten katsottiin
suhtautuneen tilanteeseen rauhallisemmin kuin hallituksensa. ”Todellinen tilanne selkenee
ilmeisesti vasta syksyllä, jolloin kansainvälisten rahoituspäätösten vaikutukset alkavat
tuntua.”275
Syksyn tullessa tilanne nähtiin ilmeisesti siinä määrin positiiviseksi, ettei kauppasuhteiden
edistämiseen ryhtymistä pitkällä aikavälillä epäröity. Aihetta pohdintaan ja julkiseen
keskusteluunkin aiheutti kuitenkin ulkomaankauppaministeri Pertti Salolaisen marraskuuksi
suunniteltu virkamatka.
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3.2. Salolaisen paheksuttu matka
Ensimmäinen maininta Salolaisen matkasta löytyy edustuston sähkeessä 21. joulukuuta
1988,

jossa

ulkomaankauppaministerin

osallistumista

liikemiesvaltuuskunnan

matkanjohtajaksi ”China Forest & Paper”-näyttelyyn ehdotetaan.276 Tammikuussa Salolainen
ilmoitti Kiinan Suomen-suurlähettiläälle harkitsevansa kyseisen vierailun toteuttamista
saman vuoden marraskuussa. Virallisen vierailukutsun Salolainen oli saanut kiinalaiselta
virkaveljeltään Zheng Tuobinilta.277
Huhtikuussa ulkoministeriö viestitti suurlähetystölle matkan ohjelmaa jo suunnitellun
Ulkomaankauppaliiton kanssa. Useita suomalaisyrityksiä oli lupautunut osallistumaan
näyttelyyn.278 Muutamaa päivää myöhemmin suurlähetystö vastasi hyväksyen alustavat
suunnitelmat, mutta sanoi Kiinan ulkomaisten taloussuhteiden ministeriönkin taholta
todetun, että valmistelujen käynnistämisen on vielä ennenaikaista. Asiaan suositeltiin
palaamaan heinäkuussa.279
Kauppapoliittisen osaston salasanomassa tiedusteltiin 24. huhtikuuta, tulisiko kauppa- ja
teollisuusministeri Ilkka Suomisen matka Kiinaan 11.–19. toukokuuta peruuttaa ”nykyisissä
levottomissa olosuhteissa”.280 Suurlähetystö ei nähnyt matkalle mitään estettä, eikä Kiinan
tilanne sen mukaan häirinnyt ulkomaisia ministerivieraita laisinkaan, vaan ”kansainväliset
tiedotusvälineet ovat saattaneet antaa asiasta liioitellun kuvan”.281 Samankaltainen
tyynnyttelevä suhtautuminen suomalaisviranomaisten taholta jatkui läpi koko kevään.

3.2.1. Kesäkuun jälkeen: keskustelut matkan peruuttamisesta
Matkan järjestely jatkui syyskuussa. Ulkoministeriö pyysi suurlähetystöä selvittämään
näyttelyyn osallistuvien maiden viranomaisedustautumisen tason sekä Kiinaan suunnitellut
ministerivierailut seuraavan puolen vuoden aikana.282 Näillä ei ilmeisesti ollut vaikutusta
suunnitelmien toteuttamiselle.
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Suurlähetystö

lähetti

laajemman

arvion

vierailun

vaikutuksista

4.

lokakuuta.

Peruslähtökohtana pidettiin sitä, että ulkomaankauppaministerin vierailulla voitiin edistää
Suomen kaupallisia etuja Kiinassa, johon liittyen ”kesäkuun tapahtumat eivät mitenkään ole
muuttaneet tilannetta – pikemminkin päinvastoin.” Suurlähetystö huomautti, että Salolaisen
vierailu olisi ensimmäinen virallinen ministerivierailu länsimaista kesäkuun tapahtumien
jälkeen. Odotettiin, että kiinalaiset antaisivat vierailulle näyttävän julkisuuden ja tarjoaisivat
tavanomaista korkeamman tasoisia tapaamisia. Jo kauan sitten sovitun vierailun
mahdollisesta peruuttamisesta tai lykkäämisestä sanottiin, että sellainen merkitsisi
poikkeusta Suomen siihen saakka noudattamalta ”kaukonäköiseksi” kutsutulta linjalta.
Tämä koettaisiin Kiinan johdon toimesta heihin kohdistuvana mielenosoituksena ja
tarkoittaisi Suomelle saavutetun poliittisen edun käyttämättä jättämistä. 283 Muiden maiden
suhtautumisen ei uskottu tulevan olemaan negatiivista:
Voidaan myös esittää kysymys, eikö länsimaiden puolella itse asiassa nyttemmin odoteta, että
joku ryhtyisi päänavaajaksi virallistenkin suhteiden uudelleen käynnistämisessä. [--] Vierailua
ei siis ole pakko puoleltamme leimata puhtaasti bilateraaliseksi ministerivierailuksi, vaan
voidaan tarpeen mukaan korostaa sitä, että ministeri oli jo viime huhtikuussa lupautunut
osallistumaan Suomen osuuteen po. näyttelyssä.284

Tiedotusvälineiden tai kansalaisten suhtautumista ei tässä vaiheessa otettu huomioon.
Taloudellisen osaston apulaisosastopäällikkö Alec Aalto kirjoitti 8. lokakuuta, että
matkan mahdollista lykkäämistä tai perumista varten oli kuultu useiden eri osapuolten
näkökannat. Vielä neljä viikkoa ennen matkaa sen toteuttamisesta ei ollut tehty lopullista
päätöstä. Presidentti Koivisto ei nähnyt poliittisia esteitä vierailulle, mutta ei myöskään
pitänyt sitä välttämättömänä, vaan jätti asian viime kädessä ulkomaankauppaministerin
ratkaistavaksi.285 Tämän perusteella Salolainen itse sai päättää, osallistuisiko matkalle vai
ei. Salolainen on myöhemmin esittänyt, ettei hän tehnyt päätöstä, vaan Koivisto.286
Matkaseurueeseen oli ilmoittautunut laaja ja korkeatasoinen yritysjohtajavaltuuskunta.
Mikäli Salolainen ei olisi matkalle syystä tai toisesta lähtenyt, liikemiesvaltuuskunnan
johtajaksi oli suunniteltu lähteväksi kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö
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Bror Wahlroos.287 Tämänkin perusteella Salolainen olisi ilmeisesti voinut perua
osallistumisensa.
Ulkoministeriön poliittisen osaston muistiossa 20. syyskuuta ei varsinaisesti esitetty
kantaa osallistumisen puolesta tai sitä vastaan, mutta todettiin, että poliittisten
kontaktien osalta tulisi harjoittaa toistaiseksi pidättyvyyttä. Julkisen sanan ja kotimaan
yleisen mielipiteen odotettiin suhtautuvan viralliseen yhteydenpitoon kriittisesti, kuten
oli saatu nähdä suurlähettilään osallistuttua Kiinan 40-vuotisjuhliin. Yhdysvaltain ja
Japanin korkealla epävirallisella tasolla pidettyjen yhteyksien odotettiin vähentävän
matkan saamaa julkisuutta. Uskottiin, että muut maat pitäisivät virallisen kanssakäymisen
aktivoimista suorastaan suotavana. Useimpien länsimaiden todettiin käytännössä
jatkaneen kaupankäyntiä Kiinan kanssa, rajoittaen vain asevientiä sekä kehitysavun ja
pehmeiden luottojen myöntämistä.288 Lopuksi todetaan:
Suhteessa Kiinaan vierailusta olisi kiistatonta poliittista ja kauppapoliittista hyötyä. [--]
Vierailun aikana voitaisiin joka tapauksessa vauhdittaa useita vireillä olevia laajoja hankkeita ja
hankkia myöhemmin hyödynnettävää good will’iä. [--] Mikäli vierailun tekemiselle ei olisi
aikatauluesteitä pitäisin siitä saatavaa hyötyä ennakoitavissa olevia haittoja sen verran
suurempana, että vierailu kannattaisi toteuttaa.289

Näitä hyötyjä ja haittoja punnittaessa eettisiä tai periaatteellisia näkökantoja, tai
vaikutusta Kiinan olosuhteiden kehittymiselle, ei mainittu. Muistio antaa perin selkeästi
ymmärtää, että tällaiset aihealueet eivät aiheuttaisi ongelmia myöskään muiden valtioiden
taholta, pikemminkin päinvastoin.
Hallituksen ulkopoliittisen valiokunnan kokouksessa 13. lokakuuta, jossa olivat mukana
muun muassa Salolainen, pääministeri Harri Holkeri ja ulkoasiainministeri Pertti Paasio,
todettiin ”olevan syytä ylläpitää valmius suorittaa matka, kuitenkin vielä tutkien miten
muut maat suhtautuvat (esim. Sveitsi).” Perusteluksi todettiin tässä yhteydessä se, että
kutsun

torjuminen

koettaisiin

Kiinassa

kielteisesti.

Lisäksi

päätettiin,

että

korkotukiluottojen valmistelua ja myöntämistä Kiinalle voidaan jatkaa.290 20. lokakuuta
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valiokunta kokoontui uudelleen, nyt Koivistonkin läsnä ollessa. Päädyttiin viimein
siihen, että matka toteutettaisiin aiemmin päätetyllä tavalla 8.-13. marraskuuta 1989.291
Presidentti Mauno Koiviston mukaan ulkomaankauppaministeri Salolaisen vierailun
toteuttaminen oli ”aivan välttämätöntä” ja muutoinkin Suomen tuli pitäytyä linjassaan
eikä ”toimia maailmalla tuomarina”.292 Lähteiden perusteella ei voida tietää, ilmenikö
asiasta suurempia erimielisyyksiä, mutta pitkän harkinta-ajan voi olettaa liittyvän
varovaisuuteen etenkin suhteessa toisten maiden suhtautumiseen.
Vaikuttaa siltä, että ainakin Koivisto ja suurlähetystö kannattivat matkaa alun alkaenkin.
Tosin 17. lokakuuta saapuneessa pikaraportissa Mansala kertoo keskustelleensa
diplomaattikunnan vanhimman, Saksan demokraattisen tasavallan suurlähettilään kanssa
yhä jatkuneesta sotatilasta. Mansala huomautti, että suurin länsimaista ei ryhtyisi
varaministeri- tai sitä korkeamman tason kanssakäymiseen ennen sotatilan kumoamista.
Sen jälkeenkin aloitettaisiin varovaisesti ympäristönsuojelun tai kauppaan liittyvillä
aloilla.293 Sotatilan jatkuminen ei kuitenkaan Suomelle osoittautunut esteeksi.
Suurlähetystö välitti 19. lokakuuta taustatietoja, kysymyksiä ja ehdotuksia liittyen matkan
järjestelyihin.

Isännille

esitettävien

tapaamistoivomusten

joukossa

ei

ollut

ulkomaankauppaministeriä tärkeämpiä virkoja. 23. lokakuuta lisättiin, että vierailun
toteuttaminen julkistettaisiin yhdessä kiinalaisten kanssa 30. lokakuuta, mutta ”vain
tiedoksenne: tulemme antamaan tiedotteen täällä välittömästi, mikäli lehdistö vierailua
tiedustelee. Olemme informoineet kaikki pohjoismaat vierailusuunnitelmasta.”294

3.2.2. Vierailumatkan toteutus ja arvostelu julkisuudessa
Suurlähetystö lähetti ulkoasiainministeriölle kiireellisen ohjepyynnön 1. marraskuuta.
Kiinalaisilta oli saatu tieto siitä, että Salolainen tapaisi vierailunsa aikana ”jonkun
stateleaderin”. Pohdittiin, tulisiko suurlähetystön välittää Salolaisen toivomus saada
tavata joku tietty henkilö, jolloin kysymykseen tulisivat arvonsa perusteella lähinnä
varapääministerit Yao Yilin sekä Wu Xueqian. Lisäksi sanottiin Suomen hallituksen ja
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presidentin päätöksen vierailun toteuttamisesta olleen rohkea, mutta myös, että se tukisi
varmasti maiden välisten suhteiden kehitystä paitsi taloudellisesti myös poliittisesti.295
Ulkoministeriön vastauksessa ohjeistettiin pyytämään tapaamista Yao Yilinin kanssa ja
korostamaan vielä kerran vierailun kaupallista luonnetta: ”Vain tiedoksenne:
pyrkimyksemme on välttää korkean tason poliittisia tapaamisia.296 Pullisen käydessä
muilla asioilla Kiinan ulkomaankauppaministeriössä 7. marraskuuta – päivää ennen
Salolaisen saapumista Kiinaan – ilmeni, että Salolaisen state leader-tapaaminen
todennäköisesti tulisikin sitä olemaan odotettua kirjaimellisemmin, sillä Salolainen tapaisi
kiinalaisten päätöksestä itse pääministeri Li Pengin.297
Marraskuun 11. suurlähetystö raportoi matkan toteutumisesta ja Salolaisen keskustelusta
Li Pengin kanssa. He olivat tavanneet aiemmin edellisvuonna Koiviston valtiovierailun
yhteydessä. Salolainen otti keskustelussa esille paperiteollisuuden mahdollisuudet
taloussuhteiden kehityksessä ja sen, kuinka hänen matkansa syy on edistää Suomen
vientiä Kiinaan, kun Kiinankin vienti Suomeen oli kehittynyt hyvin. Li Peng ei halunnut
keskustella kauppatilastoista, vedoten siihen, ettei hän ollut kauppaministeri vaan
pääministeri. Hän kertoi keskuskomitean kokouksen juuri päättyneen ja Dengin eroavan
sotilaskomission puheenjohtajuudesta. Li ilmoitti Kiinan olevan vakaa ja pyrkivän nyt
tasapainottamaan talouttaan, hidastamaan kasvua ja inflaatiota sekä lisäämään
maatalouden tuotantoa. Keskustelun tunnelmaa on kuvattu kireäksi, mikä ilmenee
viimeisistä puheenvuoroista:
Salolainen: ”Mitä tilanteen vakiintuminen merkitsee sotatilan kannalta?”
Peng: ”Voisi monta tuntia selostaa tilannetta. Koska olette ulkomaankauppaministeri, ei
tähän keskusteluun ole aihetta mennä syvemmälle. Sotatilaa ei olla poistamassa tällä hetkellä.
Kuitenkaan Beijingissä ei ole sotajoukkoja. Kiinan kansa ei tule alistumaan muiden maiden
päätöksiin.”
Salolainen: ”On selvää, ettei ulkopuolisten tule antaa neuvoja. Kiinassa ollaan kuitenkin
varmasti tietoisia siitä, että ulkomailla on suhtauduttu kielteisesti kesäkuun tapahtumiin.”
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Peng: ”Kiinalla on oma käsityksensä asioista. Onko Berliinin tilanne mielestänne hyvä? En
vaadi tähän vastausta. [--]”
Salolainen: ”Berliinin tilanteessa on hyvää ja huonoa. Huonoa, mikäli tilanne ei pysy
hallinnassa. Hyvää on se, että kuljetaan kohti demokratiaa rauhanomaisesti. Tämä on
myönteinen asia.”
Peng: ”En halua kiistellä kanssanne tästä. Voimmeko lopettaa keskustelun?”298

Salolainen sanoi myöhemmin pitäneensä tärkeänä ”puhua todellisista tapahtumista eikä
ladella vain kohteliaisuuksia”. Silti Suomi ei lähtenyt moralisoimaan Kiinaa, sillä
”olimmehan käyneet vilkasta kauppaa ’vankileirien saariston’ Neuvostoliitonkin kanssa”.
Matkaansa liittyneestä negatiivisesta julkisuudesta Suomessa hän kommentoi, että ”jotkut
halusivat tökkiä minua, mutta tulivat tökkineeksi TP:tä”, eli Tasavallan Presidentti
Koivistoa.299 Tämänkin perusteella Kiinan suhteen tehdyt valinnat liittyivät läheisesti
itänaapurin kanssa aiemmin harjoitettuun politiikkaan.
Helsingin Sanomat esitti 27. lokakuuta, että ”tieto vierailusta on otettu ulkomailla
tyrmistyneenä vastaan”, ja ettei ”muut länsimaat nykytilanteessa katso hyvällä
ministeritason vierailua Suomesta.” Mansala taas totesi, että ”yksikään tapaamistani
länsikollegoista ei ole esittänyt Helsingin Sanomissa siteerattujen kaltaisia kommentteja.”
Edes Yhdysvaltain Lilley ei esittänyt kritiikkiä, vaikka pitikin tärkeänä että Yhdysvallat,
Euroopan talousyhteisö, Japani, Australia ja Uusi-Seelanti pitävät kiinni soveltamistaan
sanktioista niin kauan kuin muusta sovitaan. Mansala vastaa tähän, että koska Suomi ei
ollut mukana pakotteista päätettäessä, olisi ”kohtuutonta vaatia Suomen odottavan niitä
soveltavien maiden päätöksiä asiassa ja toimivan vasta sitten”.300
Aktiivisesti Kiinan tilanteesta kirjoitellut Suomen New Delhin-suurlähetystön
suurlähettiläs Jyrki Aimonen kommentoi asiasta, että siinä missä suomalaisen ministerin
vierailu Kiinaan ei intialaisissa aiheuttanut paheksuntaa, läntiset edustustot jatkoivat
sielläkin boikottiaan suhteessa Kiinan edustustoon. Kiinan kansallispäivän vastaanotolla
läntisistä maista olivat läsnä vain Suomi ja Itävalta. Suomalaisten suhteet Kiinan
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edustustoon olivat Aimosen mukaan läheiset ja lämpimät.301 Samanlainen tilanne vallitsi
ilmeisesti muidenkin diplomaattikuntien keskuudessa maailmalla.
Suurlähetystön mukaan Salolaisen matka onnistui ennakko-odotusten mukaisesti.
Vastaanottojen yhteydessä ulkomaankauppaministeri tapasi viisi eri ministeriä ja kahdeksan
varaministeriä, muttei kuitenkaan Yao Yiliniä, jonka kohdalla vedottiin aikatauluongelmiin.
Kiinalaisisäntien sanottiin ottaneen huomioon Suomessa vierailusta julkisesti käydyn
keskustelun ja vierailun luonteesta esitetyt näkemykset, eli toivomuksen painottaa
kauppasuhteita. Kesäkuun tapahtumista keskustelua vältettiin.302
Pelko siitä, että vierailua olisi pyritty käyttämään hyväksi Suomelle kiusallisella tavalla,
osoittautui ”hätävarjelun liioitteluksi, vaikka China Daily uutisoikin vierailun ensimmäiseksi
läntiseksi ministerivierailuksi kesäkuun tapahtumien jälkeen”. Vierailu jäi suurlähetystön
arvion mukaan julkisuudessa sekä Dengin eroamisen että Dengin ja Yhdysvaltain entisen
ulkoministeri Henry Kissingerin tapaamisen varjoon. Seuraavana päivänä Salolaisen
Kiinaan saapumisen jälkeen saapui maahan myös Japanin teollisuusliiton ja japanilaiskiinalaisen kauppayhdistyksen laajahko valtuuskunta vierailulle.303 Aiemmin esitetyt arviot
yhdysvaltalaisten ja japanilaisten halusta päästä taas edistämään suhteitaan Kiinaan olivat
selvästikin todenmukaisia.
Risto Hyvärinen kertoi haastattelussa vuonna 2004 ymmärtäneensä asioita Kiinan johtajien
näkökulmasta, sanoen, että ”suomalaisten oli parasta mennä sinne hoitamaan asioita niin
kuin ennenkin… luulen, että sillä on ollut lisämenestystä meille.” Hyvärisen mukaan
Salolainen oli vastustanut matkalle lähtöä.304
Samana vuonna haastateltuna Salolainen kertoi paheksuneensa saamaansa negatiivista
julkisuutta, joka kohdistui yksinomaan häneen itseensä. Salolaisen mukaan matkan
toteuttaminen ei ollut tekona vain oikea, vaan myös Suomen kansallisten etujen mukainen.
Salolainen kertoi, että mietinnän jälkeen hallitus teki asiasta päätöksen Koiviston johtaessa
puhetta ja muisteli, että Koivisto olisi ollut asiasta yhteydessä myös Yhdysvaltain presidentti
George Bushiin. Edelleen hän toisti näkemyksensä siitä, ettei matkan perumatta jättämistä
voitu pitää poliittisena tekona, sillä siitä oli päätetty jo ennen kesäkuun tapahtumia:
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303 Ulkomaankauppaministeri Salolaisen vierailu Kiinaan. 13.11.1989. Saapunut salasähke. UMA.
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Perusteet matkalle olivat silti melko puhtaat, koska rehellisesti saatoin todeta, että kaikki
suunnittelu

oli

tapahtunut

ennen

traagisia

Tiananmenin

tapahtumia

ja

olin

ulkomaankauppaministerinä myymässä Suomea. Aito alibi! [--] Tietenkin tehtäväkseni oli myös
annettu korkealla tasolla puhua ihmisoikeuksista, minkä teinkin.305

Ihmisoikeuskeskustelulla Salolainen viittaa ilmeisesti juuri keskusteluunsa Li Pengin kanssa,
mahdollisesti muihinkin. Kuitenkin pääperusteluna oli mitä ilmeisimmin se, että ”oltiin
myymässä Suomea”. Suomen ja Kiinan välinen kauppa kasvoikin nopeasti, Salolaisen
sanoin se ”räjähdysmäisesti moninkertaistui matkan jälkeen muutaman vuoden sisällä.”306
Toisaalta Tauno-Olavi Huotarin sanoin ”maiden välinen kauppa pysyi Kiinan
talousongelmien vuoksi 1990-luvun alussa paikallaan”.307 Totuus on ilmeisesti näiden
arvioiden välimaastossa. 1990-luvun puolivälin jälkeen se kasvoi kiistatta hurjalla vauhdilla,
mutta Salolaisen matkan osuutta siihen voidaan tuskin enää pitää järin merkittävänä.
Linda Jakobson pitää Suomen pidättyvän suhtautumisen vaikutusta kilpailukykyyn Kiinassa
mahdottomana arvioida, sillä esimerkiksi Kiinan toimia jyrkemmin arvostelleen Ruotsinkin
Kiinan-vienti kasvoi 1990-luvun alussa jyrkästi.308 Myös Kiinaa moittineen Euroopan
Yhteisön kanssa kauppa kasvoi vuosi vuodelta, sanktioista huolimatta.309 Kuitenkin
kiinalaisilla diplomaateilla oli pitkään tapana mainita Salolaisen matka esimerkkinä maiden
ystävällisistä

suhteista.

Myös

Nokian

Kiinan-toimiston

edustajat

saivat

kiitosta

viranomaisilta, kun nämä eivät olleet sulkeneet toimistoaan kesäkuun tapahtumien
vuoksi.310
Hyvistä aikeista huolimatta sotatila oli Kiinassa edelleen voimassa. Monet tahot pyrkivät
ennustamaan, millaiseksi Kiinan lähitulevaisuus muodostuisi: pysyttäisiinkö jo ikääntyneen,
tehtävistään virallisesti eronneen Dengin linjoilla, voitiinko lupauksiin uudistus- ja
avautumispolitiikan jatkumisesta luottaa ja voittaisiko Kiina sitä koetelleet yhteiskunnalliset,
poliittiset ja taloudelliset ongelmat – vai kääntyisikö suunta nyt voitolle päässeiden
vanhoillisten toimesta keskusjohtoisuuden suuntaan?

Mykkänen 2004, 410–411.
Mykkänen 2004, 411.
307 Huotari & Seppälä 1999, 528. Varsinaisista vienti- ja tuontimääristä ks. liite II.
308 Jakobson 2009, 176–179.
309 Mykkänen 2004, 413.
310 Jakobson 2009, 176–179.
305
306

85

3.3. Kohti avautuvaa Kiinaa vai keskusjohtoisuuden paluuta?
Pekingin kesäkuisten tapahtumien jälkeen monet Kiina-tarkkailijat uskoivat konservatiivien
palaavan johtoon ja reformien ainakin hidastuvan, jos ei jopa kääntyvän takaisin kohti
sulkeutuneisuutta ja keskusvaltaisuutta. Aiempien aikojen suuret virheet ja vaikeudet olivat
kuitenkin yhä kiinalaisjohtajien mielessä, eikä edes konservatiivien keskuudessa nähty
käytännöllistä vaihtoehtoa reformien jatkamiselle. Kuitenkin yhteiskunnallisen vakauden
edistäminen ja talouden ylikuumenemisen hillitseminen nähtiin välttämättömiksi.311
Yleisesti uskottiin, että paluu vanhoillisten linjalle olisi vain hetkellistä. Japanin
valtuuskuntien lisäksi Kiinassa vierailivat ensin loka-marraskuussa Yhdysvaltain entinen
ulkoministeri Henry Kissinger ja entinen presidentti Richard Nixon, ja joulukuussa
turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Brent Scowcroft sekä varaulkoministeri Lawrence
Eagleburger. Mansala huomioi, että Scowcroftin ja Eagleburgerin vierailu aloitti uudelleen
korkean tason kahdenväliset kontaktit Yhdysvaltain ja Kiinan välillä joulukuun alussa,
vastoin aiemmin määrättyjä sanktioita. Erimielisyyksiä ja epäluulojakin maiden välillä yhä
oli. Keskustelujen pääaiheina olivat Maltan huippukokous sekä kehitys Neuvostoliitossa ja
Itä-Euroopassa. Mansala epäili, että lähentymisen taustalla olivat molemminpuoliset pitkän
tähtäimen strategiset intressit.312
Kiinan nyt paljon huomiota saanutta ihmisoikeustilannetta pyrittiin suomalaisten toimesta
edistämään ”mielekkäästi, käytännöllisesti ja poliittisesti harmittomasti”. Erityisesti maiden
välinen oikeudellinen yhteistyö oli korkeatasoisten valtiovierailujen yhteydessä tapana ottaa
puheeksi.313

3.3.1. Dalai laman kysymys
Ikään kuin toisintona Koiviston valtiovierailun ajalta vuotta aiemmin, Kiinan johdon
suhtautuminen Tiibetiin ja Dalai lamaan oli jälleen aiheuttaa diplomaattisia ongelmia.
Juuri ennen Salolaisen matkaa saatiin tieto siitä, että Dalai lama oli voittanut Nobelin
rauhanpalkinnon. Kiinan johto piti valintaa törkeänä puuttumisena Kiinan sisäisiin
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asioihin tavalla, joka loukkasi Kiinan kansan tunteita. Kiina paheksui tapahtuneen
johdosta lähinnä Nobel-komiteaa, mutta myös vaati, ettei Norjan kuningas tai yksikään
norjalaisviranomainen osallistuisi palkinnon luovutusseremoniaan 10. joulukuuta tai
tapaisi Dalai lamaa. Edellisvuonna Norja oli suostunut Kiinan painostukseen ja Dalai
laman tapaamiset Norjan viranomaisten kanssa peruutettiin.314
Salasanomassa 24. lokakuuta suurlähetystölle annettiin ohje vierailla pikaisesti Kiinan
ulkoministeriössä kertomassa, että Salolaisen matka ja suhteet Kiinaan ovat Suomelle
tärkeitä, mutta niin myös suhteet naapurimaihin kuten Norjaan. Todettiin myös, etteivät
Norjan kuningas ja hallitus voi olla osallistumatta tilaisuuteen, jossa he ovat perinteisesti
olleet läsnä, sillä muutoin Norja tulisi käytännössä puuttuneeksi päätöksentekoon
palkintojen jakamisesta. Samalla todettiin Suomen joutuvan hyvin vaikeaan tilanteeseen,
jos kysymys rauhanpalkinnon luovuttamisesta johtaisi Kiinan ja Norjan välien
heikkenemiseen. Lisäksi tiedotettiin, että Tasavallan Presidentti harkitsi asiaa koskevan
kirjeen lähettämistä Kiinan pääministerille.315
Koivisto kirjoittikin jälleen Li Pengille kirjeen, jossa hän selvitti kiinalaisille Suomen
lähtökohtia. Koivisto toisti näkemyksen, jonka mukaan Norjan hallitus on aina ollut
läsnä palkintoja jaettaessa. Hän muistutti myös, ettei Suomi ollut osallistunut mihinkään
Kiinan vastaisiin toimiin kun muut maat periaatteellisista syistä niin olivat tehneet, ja että
siitä ”meitä on arvosteltu ja tullaan arvostelemaan”:
Tietysti kauppa ja taloudelliset suhteet ovat meille tärkeitä ja hyödyllisiä. Mutta meille on vielä
tärkeämpää pitää kiinni oman päätöksentekomme itsenäisyydestä, osoittaa olevamme
puolueeton maa, ei ainoastaan sanoissa vaan myös teoissa. [--] Haluan toivottaa Teille parasta
menestystä toimiessanne sellaisten olosuhteiden luomiseksi, jotka mahdollistavat Kiinan
suhteiden normalisoinnin läntisten teollisuusmaiden kanssa.316

Koivisto muistutti, ettei Suomi ollut osallistunut Kiinan-vastaisiin toimiin, eikä se ollut
niin aikeissa tehdä nytkään – mutta Kiinan uusi selkkaus länsimaiden kanssa olisi voinut
vaikeuttaa paitsi Kiinan ulkosuhteiden normalisointia, myös aiheuttaa vaikeuksia
Suomelle.
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Ulkoasiainministeriö antoi 26. lokakuuta suurlähetystölle toimeksiannon, jonka
mukaisesti järjestettiin käynti Kiinan ulkoministeriön Länsi-Euroopan osaston päällikön
Jiang Enzhun luokse. Tämä toisti kiinalaisten aiemmat näkemykset Dalai lamasta ja
Nobel-komiteasta: Palkinnon myöntäminen merkitsee puuttumista Kiinan sisäisiin
asioihin ja tuen antamista hänen harjoittamalleen ”hajoitustyölle”. Jiangin mukaan Dalai
laman Nobel-palkinto oli aiheuttanut Kiinassa laajaa suuttumusta, myös nuorten ja
opiskelijoiden keskuudessa. Sen sijaan Jiang ei halunnut ottaa kantaa siihen, oliko
tapahtunut jo vahingoittanut maiden välisiä suhteita tai ryhdyttäisiinkö mahdollisesti
jonkinlaisiin vastatoimenpiteisiin. Itse juhla pidettäisiin vasta 10. joulukuuta.
Yhdysvaltain suurlähettiläs Lilley esitti Mansalalle yksityiskeskustelussa, että se mitä
Kiina sanoi ja teki Dalai laman asiassa oli ennen muuta tarkoitettu Yhdysvalloille ja
muullekin lännelle osoitukseksi Kiinan nykyjohdon kovasta ja taipumattomasta linjasta
ihmisoikeuskysymyksissä. Jiang taas oli sanonut kiinalaisten arvostaneen Suomen
Kiinaan nähden noudattamaa politiikkaa, ja toivoi Suomen kenties vaikuttavan Norjan
toimintaan tässä asiassa.317
Kiinan vastustuksesta huolimatta Dalai lama saapui Osloon vastaanottamaan
palkintonsa. Lisäksi hän tapasi Norjan kuninkaan, pääministerin ja ulkoministerin.318
Kiinan taholta ei seurannut paheksuntaa siitä, että Suomi asettui tässä asiassa
puolustamaan Norjaa.

3.3.2. Suomen politiikan jatkaminen Koiviston linjalla eli ”lääkäreinä, ei tuomareina”
Suomen virallinen kanta Kiinan ja muiden maiden ihmisoikeusasioihin antaa vaikutelman
varsinaisia toimia aktiivisemmasta osallistumisesta niiden edistämiseen. Paasion syyskuisen
puheen YK:ssa ja Salolaisen Kiinan-vierailun yhteydessä ”Suomen osapuoli ei ottanut
aktiivisesti esille ihmisoikeuskysymyksiä katsoen, että Suomen osapuolen aiemmin
ilmaisemat

kannat

olivat

tunnettuja.”

319

Lähetystöneuvos

Markku

Heiskasen

taustamuistiossa tiivistetään, ettei Suomi ole osallistunut demonstraatioihin Kiinaa vastaan
”noudattamansa yleislinjan mukaisesti”, vaan tukenut ”muiden Pohjoismaiden tavoin” ja
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myönteisesti kehittyneiden suhteiden taustaa vasten Kiinan uudistuspolitiikkaa, sillä
”maailmanyhteisöllä ei ole syytä eikä mahdollisuuksia estää Kiinan tapaista suurvaltaa”:
Suomen lähtökohtana omalle politiikalleen Kiinan kesäkuun tapahtumien jälkeen on, että
ihmisoikeuksia

tulee

kunnioittaa

kaikkialla.

[--]

Jatkamalla

normaaliksi

katsottavaa

kanssakäymistä Kiinan kanssa, joskin kanssakäymisen intensiteettiä toistaiseksi vähentäen,
voidaan pidemmällä aikavälillä ilmeisesti kuitenkin tehokkaimmin tukea niitä peruskehityssuuntia
– ihmisoikeuksien kunnioittaminen mukaan lukien – jotka Kiinassa olivat vallalla ennen
kesäkuun levottomuuksia ja joita Kiinan johto on ilmoittanut pyrkivänsä jatkamaan. 320

Suomen suhtautumisen Kiinaan esitettiin olleen aivan muiden Pohjoismaiden kaltainen,
vaikka nämä olivat olleet lausunnoissaan jyrkempiä ja vastatoimissaan aktiivisempia.
Toisaalta

useaan

otteeseen

painotettiin

Suomen

itsenäistä

päätöksentekoa,

puolueettomuutta ja vakaata aikomusta olla puuttumatta toisten maiden sisäisiin asioihin.
Joulukuussa aloitettiin suunnittelemaan seuraavan vuoden lokakuulle sijoittunutta Suomen
ja Kiinan diplomaattisuhteiden 40-vuotispäivää, jota Mansalan suosituksenkin mukaan tuli
puolin ja toisin juhlistaa. Menettelyissä ehdotettiin koordinaatiota Ruotsin ja Tanskan
kanssa, joilla vastaavat päivät koittivat puoli vuotta aikaisemmin. Aiemmin esitetyn
vierailukutsun perusteella pyrittiin toteuttamaan ainakin presidentti Yang Shangkunin
vierailu Suomessa. Tiananmenin tapahtumien takia peruttua Li Xiannianin vierailumatkaa
Pohjoismaihin ei ollut otettu enää kiinalaisten toimesta esille. Samaten pääministeri Sorsa
antoi kutsun silloiselle pääministeri Zhaolle, mutta kutsua ei ollut uusittu. Kiinan tilanteen
osalta näin korkean tason vierailujen ei uskottu lähiaikoina toteutuvan, ja suurlähetystö
ehdotti keskittymistä hieman vähempiarvoisiin vieraisiin, mutta olemaan silti aktiivinen:
”Kaiken kaikkiaan meidän olisi piakkoin lyötävä kantamme kiinni, koska uusi läntisten
vierailujen boomi saattaa päästä alkuun ensi vuoden loppupuoliskolla.”321
Suurlähetystö kutsui vanhan tavan mukaisesti Suomen itsenäisyyspäivän vastaanotolle
muiden maiden diplomaatteja ja asemamaan johdon edustajia. Nyt kunniavieraaksi tuli
Kiinan ulkoministeri Qian Qichen, joka ei yleensä käynyt kansallispäivävastaanotoilla.
Lisäksi mukana oli valtionkomitean varapuheenjohtajia sekä varaministereitä. Aiempina
vuosina oli paikalla käynyt esimerkiksi vain posti- ja lennätinministeri tai terveysministeri.
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Qian mainitsi keskusteluissa Suomen ja Kiinan perinteisesti hyvät suhteet, presidentin
henkilökohtaisen panoksen suhteiden kehittämisessä sekä tuloksellisena pidetyn ministeri
Salolaisen matkan.322 Perinteisesti hyvät suhteet olivat selvästi edelleen kehittymään päin.
Vuonna 2002 presidentti Tarja Halonen oli ensimmäinen johtaja, joka pääsi tapaamaan
Kiinan uutta johtajaa Hu Jintaota. Kansan päivälehti uutisoi tuolloin Halosen esittäneen
onnittelunsa puoluekokouksen menestyksestä ja sanoneen, että ”Suomi on iloinen
nähdessään Kiinan suuret saavutukset ja rikkaat kokemukset useilla alueilla kuten
politiikassa,

taloudessa,

demokratiassa,

oikeusjärjestelmässä

ja

ihmisoikeuksissa”.

Kysyttäessä Halonen kommentoi nähneensä paljon kehitystä Kiinan tilanteessa, jatkuvuutta
laillisuusperiaatteen kehittymisessä ja vahvan yhteistyön aikaa kuluneen seitsemän vuoden
aikana: viisaampaa oli siis olla sanomatta ”mitä ei ole tehty, vaan mitä on tehty”, vaikka aina
ei oltaisikaan oltu asioista samaa mieltä.323 Tässä tiivistyy hyvin Suomen suhtautuminen
Kiinaan ”maailmanpolitiikan hulluna vuotena” 1989.

Suomalais-kiinalaiset suhteet; itsenäisyyspäivän vastaanotto Beijingissä; Kiinan ulkoministeri kunnioitti
tilaisuutta läsnäolollaan. 7.12.1989. Saapunut salasähke. UMA.
323 Mykkänen 2004, 416–418.
322
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YHTEENVETO
Suomi kehitti kahdenvälisiä suhteitaan Kiinaan määrätietoisesti 1980-luvun puolivälistä
eteenpäin. Tärkein osuus oli kauppavaihdon edistämisellä, vaikka sekä vienti että tuonti
pysyivät vielä Suomen osalta alle prosentissa. Ulkopolitiikan kannalta kaukaista Kiinaa
merkittävämpinä pidettiin Itä-Euroopan tapahtumia sekä suhteita Neuvostoliittoon,
Yhdysvaltoihin ja muihin Euroopan maihin. Tärkeintä Kiinan-suhteissa oli kaupan
kehittämisen lisäksi vanhan linjapolitiikan jatkaminen ja suomalaisten etujen ajaminen
molempia

osapuolia

hyödyttävän toiminnan merkeissä,

vältellen

erimielisyyksien

esilletuomista silloinkin, kun niitä oli. Kiinan asioihin ei pyritty puuttumaan edes sen olojen
parantamiseksi, ja esimerkiksi kehitysyhteistyö pysyi vaatimattomissa mitoissa.
Suomen ulkopoliittinen johto sai tietonsa Kiinan tapahtumista ensisijaisesti Pekingin
suurlähetystöltä, joka taas hyödynsi erityisesti asemamaan viranomaisten ja liikemiesten sekä
diplomaattikunnan kanssa käytyjä keskusteluja, esimerkiksi lehdistön tietojen ohella.
Havainnot olivat usein tarkkanäköisiä, mutta luonteeltaan hajanaisia ja toisinaan
virhearvioitakin tehtiin.
Vaikka yhteiskunnallisiin levottomuuksiin, inflaatioon, korruptioon ja rikollisuuteen
liittyneet ongelmat yleistyivät 1980-luvun loppua kohden, ei suomalaisten taholta osattu
odottaa tyytymättömyyden voivan eskaloitua vakavaksi kriisiksi. Kaupunkilaisväestön ja
kansallisten vähemmistöjen yltynyt tyytymättömyys ja protestimieliala eivät tule asiakirjoissa
selkeästi ilmi. Ensimmäisten protestivälikohtausten, kuten vuodenvaihteen 1986–1987
opiskelijamellakoiden

ja

vuosien

1988–1989

afrikkalaisvastaisten

mielenosoitusten

merkitystä ei osattu arvioida yhteiskunnan tilan ja lähitulevaisuuden kannalta merkittäviksi.
Mielenosoitusten käynnistyttyä niiden oletettiin päättyvän rauhanomaisesti ennemmin tai
myöhemmin. Toistuvasti kiinnitettiin huomiota siihen, ettei ulkomaiden kansalaisille tai
vierasmaalaiselle yritystoiminnalle aiheutunut mittavaa haittaa mielenosoitusten aikana tai
niiden päätyttyä.
Väkivaltaisuuksien äkillisesti puhjettua 3.–4.6.1989 tapahtuneesta oltiin yllättyneitä, mutta
järkytys ei kestänyt pitkään. Väkivallankäytöstä ja jatkokehityksestä oltiin huolestuneita,
mutta voimakkaisiin tuomitseviin kommentteihin tai konkreettisiin sanktioihin ei ryhdytty.
Vaikeimman uutispimennon aikana, sotatilan julistamisen ja kesäkuun puolivälin välillä, oli
Pekingistä saatu tieto puutteellista ja osittain virheellistä. Arviot tapahtumainkulusta
väkivaltaisuuksien aikana, niihin ajautumisen perusteluista ja Kiinan jatkokehityksestä
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osoittautuivat osittain tarkoiksi ja kriittisiksi, osittain huhupuheisiin perustuviksi –
jälkimmäisestä esimerkkinä erityisesti puheet armeijakuntien sisäisistä taisteluista ja
mahdollisesta sisällissodan puhkeamisesta. Tiedot mielenosoittajien tavoitteista ja
toiminnasta olivat osin puutteellisia ja vähätteleviä.
Kiinan johdon tapaa toimia pidettiin taitamattomana ja harkitsemattomana. Erityisesti
suurlähettiläs Hyvärinen piti merkittävänä syynä tapahtumille sitä, että Kiinalla oli
historiassaankin yksinkertaisesti ollut taipumusta väkivaltaisuuksiin, epäjärjestykseen ja
kovaotteiseen vallankäyttöön. Mielenosoittajien ja puoluejohdon korkeaa kynnystä – mutta
myös ajoittaisia pyrkimyksiä – neuvotteluun ja kompromissien tekoon ei ymmärretty, vaan
molempia

osapuolia

pidettiin

tässä

suhteessa

irrationaalisina.

Väkivaltaisuuksien

molemminpuolisesta nopeasta eskalaatiosta 3. kesäkuuta, opiskelijoiden voimakkaasti
yltyneestä radikalisoitumisesta ja marttyyrimielialasta tai puoluejohdon jo aiemmin
osoittamasta valmiudesta koviinkin otteisiin ei ilmeisesti tiedetty.
Vaikka Kiinan paluuta keskusvaltaisemmaksi ja eristäytyneemmäksi pidettiin ainakin
väliaikaisesti todennäköisenä, suomalaisen liiketoiminnan kehitykseen maassa suhtauduttiin
varsin

luottavaisesti.

Kiinalaistahojen

toistuviin

vakuutteluihin

uudistus-

ja

avautumispolitiikan jatkumisesta uskottiin, ja näitä pyrkimyksiä pyrittiin tukemaan. Toisten
valtioiden, erityisesti suurvaltojen ja pohjoismaiden, suhtautumistavat selvitettiin, mutta
niihin ei pyritty mukautumaan erityisesti siksi että tiedettiin, etteivät nämä suuresti
paheksuisi Suomen kantaa. Sen sijaan korostettiin Suomen päätöksenteon itsenäisyyttä.
Sanktioita ja tuomitsevia kannanottoja pidettiin tehottomina, hätiköityinä ja haitallisina
myös

Kiinan

edistyksen

kannalta.

Kiinan eristämisen

ja

antagonisoimisen

tai

yhteiskunnallisen epävakauden jatkumisen uskottiin vain jarruttavan pitkän aikavälin
myönteistä kehitystä.
Tutkittu aineisto vahvistaa käsityksen siitä, että päätettäessä poikkeuksellisen neutraalista
suhtautumistavasta Suomi otti muiden maiden suhtautumisen ohella huomioon
ensisijaisesti kaupallisen hyödyn ja Kiinan-suhteisiin saatavan positiivisen vaikutuksen.
Kansalaisten ja julkisen sanan kielteistä reaktiota osattiin odottaa ja se huomioitiin, mutta
siihen ei tarmokkaasti pyritty vaikuttamaan. Ihmisoikeudet tai muut eettiset näkemykset
eivät olleet merkittävä tekijä osana Suomen ulkopoliittista päätöksentekoa tutkittuna
ajanjaksona. Matalaprofiilinen yhteistyö esimerkiksi oikeusjärjestelmän kehittämisessä tosin
otettiin huomioon. Tällaisen yhteistyön konkreettiset muodot ja tulokset 1990-luvun
kuluessa olisi arvatenkin mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. Huomionarvoista on, että
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esimerkiksi Salolainen keskusteluissaan Li Pengin kanssa otti ihmisoikeuksien kiusallisen
teeman esille ja Koivisto puuttui aktiivisesti Kiinan ja kolmannen maan, Norjan, välisiin
suhteisiin Dalai laman Nobel-palkintoon liittyen. Vastaavanlaisia vähemmälle julkisuudelle
jääneitä vuoropuheluita on oletettavasti käyty enemmänkin etenkin vuoden 1989 jälkeen.
Kaikessa vuonna 1989 tehdyssä Kiinaan liittyneessä päätöksenteossa esiintyy tutkitun
aineiston perusteella huomattava konsensus Suomen johdon kesken. Suurlähetystön
toimintasuosituksia ja esimerkiksi ulkoministeri Paasiolle laadittuja vastausehdotuksia
mukailtiin

tarkoin,

eikä

suurlähetystölle

annetuista

toimintakehotuksista

esitetty

vastaehdotuksia. Muutoin toteutettiin selkeästi presidentti Koiviston johdolla samanlaista
politiikkaa kuin Neuvostoliitonkin suhteen: erimielisyyksiä vältettiin tuomasta esille ja
keskityttiin taloudellisiin asioihin, mutta silti tuettiin uudistuspolitiikan jatkumista ja
poliittis-yhteiskunnallista vakautta. Vanhan linjan noudattamiseen viitattiin asiakirjoissa
usein, eikä sen noudattamista vakavasti kyseenalaistettu. Tutkitun aineiston perusteella
väitän, että Suomen ulkopoliittisen johdon Kiinaan liittyneen päätöksenteon taustalla
vaikutti

kaikkein

merkittävimpänä

osatekijänä

juuri

kokemukset

politiikanteosta

Neuvostoliiton kanssa.
Tässä tutkittua aihetta on Suomessa toistaiseksi käsitelty yllättävän vähän, joten mahdollisia
jatkotutkimuksen aiheita on paljon. Esimerkiksi Suomen ja Kiinan suhteiden kehittyminen
1990-luvulla on monin tavoin kiintoisa aihe. Ylipäänsä aatehistoriallista tutkimusta Kiinaan
tai kansainväliseen politiikkaan liittyen on Suomessa toistaiseksi tehty vain vähän.
Aatehistoriallisella näkökulmalla olisi näille aiheille paljon annettavaa, toivon mukaan
tilanne tältä osin kehittyy lähitulevaisuudessa paremmaksi.
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LIITE I: KIINAN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN HISTORIAA

Kiinan 1900-luvun historia on miltei yhtäjaksoista marssia yhdestä katastrofista seuraavaan:
jo Qing-dynastian romahtamisen jälkeisenä tasavallan aikana (1911–1949) maata koettelivat
sisäpoliittinen hajaannus, ulkovaltioiden harjoittama imperialismi, sota Japania vastaan,
sisällissodat sekä yleinen puute ja nälänhätä. Ainoastaan vuosina 1945–1946 arvioidaan 8
miljoonan ihmisen kuolleen nälkään – saman verran kuin taisteluissa Japania vastaan.
Myöhemmin epäonnistunut talousuudistus, niin kutsuttu suuri harppaus eteenpäin (dayuejin,
1958–1960) aiheutti varovaistenkin arvioiden mukaan maailmanhistorian pahimman
nälkäkatastrofin ja suuri proletariaatin kulttuurivallankumous (wuchanjieji wenhua dageming,
1966-1976) laajalle levinneitä aseellisia taisteluita, siviilien joukkomurhia, kidutusta ja jopa
ihmissyöntiä.324

Kiinan kansantasavallan ja kommunistisen puolueen perustaminen
Vuoden 1911 tasavaltaisen vallankumouksen jälkeen maa pysyi näennäisesti yhtenäisenä,
mutta pian todellinen valta siirtyi omia alueitaan varsin suvereenisti hallinneille paikallisille
sotilasjohtajille (junfa). Kulttuurin alalla syntyi älymystön ja opiskelijoiden piirissä uuden
kulttuurin liike (xin wenhua yundong), joka pyrki edistämään Kiinan uudenaikaistamista ja
vahvistamaan maan kansainvälistä asemaa. Liike muuttui aiempaa poliittisemmaksi vuonna
1919, kun ensimmäisen maailmansodan voittajavaltiot päättivät luovuttaa Saksan toimilupaalueet Shandongissa Kiinan sijasta Japanille. Tieto johti mittaviin, Tiananmenin aukiolta
alkaneisiin opiskelijamielenosoituksiin, jotka pian laajenivat myös työväenluokan piiriin.
Opiskelijat vaativat japanilaisten tuotteiden ostoboikottia, Versailles’n rauhansopimuksen
hylkäämistä, japanilaismielisten ministerien eroa, poliittisen elämän demokratisoimista
länsimaisen mallin mukaan sekä sanan-, kokoontumis- ja julkaisuvapautta. Opiskelijaaktivistit

myös

tunkeutuivat

japanilaismielisten

hallituksen

jäsenten

koteihin

ja

pahoinpitelivät paikalla olleita. Tämä toukokuun neljännen päivän liike (wusi yundong) on

324

Paltemaa & Vuori 2012, 20, 136, 198.
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toiminut esikuvana useille myöhemmille protesti- ja kansanliikkeille kuten vuoden 1989
opiskelijaliikkeelle, mutta myös KKP:lle.325
Erään ratkaisun kansallisen alennustilan korjaamiseksi tarjosi kommunismi. Neuvostoliiton
kommunistisen puolueen tukemana vuonna 1921 Shanghaissa perustettu KKP teki liiton
Kansallisen puolueen (Guomindang)326 kanssa edistääkseen uuden vallankumouksen
toteutumista ja valtion yhdistämistä ulkovaltoja – erityisesti Japania – ja maakuntakenraaleja
vastaan. Lupaavasta alusta huolimatta puolueet riitautuivat vuonna 1927, kun Kansallisen
puolueen oikeistosiipi kääntyi kommunisteja vastaan uutena johtajanaan Tšiang Kai-šek
(yleiskielen pinyin-muoto Jiang Jieshi), miltei tuhoten puolueen tyystin. Osa kommunisteista
vetäytyi maaseuduille taistellen sissisotaa Tšiangin joukkoja vastaan ja perustaen
neuvostokommuuneja. Niistä merkittävin oli Mao Zedongin johtama itsehallintoalue
Jiangxin maakunnassa, johon KKP:n johto vetäytyi 1930-luvulla. Tšiangin voitettua
kommunistit sotilaallisesti useissa taisteluissa jäljelle jääneiden oli paettava Pohjois-Kiinassa
sijainneelle Yan’anin neuvostoalueelle, jonne oli marssittava jalan tuhansien kilometrien
matka vaikean maaston yli samalla sissisotaa jatkaen. Vain noin kymmenesosa tälle pitkälle
marssille (Chang Zheng, 1934–1935) lähteneistä pääsi perille, muut karkasivat tai saivat
matkan aikana

surmansa.327 Mukana

marssilla

olivat myöhemmin merkittävästi

talouspolitiikkaan vaikuttaneet ja 1980-luvun lopulla maan korkeinta valtaa käyttäneet Deng
Xiaoping ja Chen Yun.
Huonoista väleistä huolimatta puolueet tekivät vielä kerran liiton vuonna 1936
taistellakseen Japania vastaan, joka oli laajentanut vaikutusvaltaansa koillis-Kiinan
Mantšuriassa ja aloitti seuraavana vuonna Kiinan-Japanin sodan (1937–1945) alistaakseen
koko maan siirtomaavaltansa alle. Sota oli Kiinalle tuhoisa, mutta auttoi merkittävästi
edelleen sissisotaa harjoittanutta KKP:ta, joka perusti maaseudulle uusia neuvostoalueita ja
värväsi etenkin maaseutuväestöä puolelleen. Sodan aikana Mao nousi KKP:n johtoon, ja
hänet nimitettiin vuonna 1943 puhemieheksi. Japani antautui liittoutuneille vuonna 1945,
jonka jälkeen KKP ja Kansanpuolue ryhtyivät taas taistelemaan toisiaan vastaan.

Airaksinen 2009, 93–99; Huotari & Seppälä 1999, 70–73.
Kansanpuolueen ideologia pohjautui sen perustajan, vuoden 1911 vallankumouksen henkisen isän ja
tasavallan hetkellisen presidentin Sun Yat-Senin (Sun Zhongshan) ”kolmeen kansan periaatteeseen”, jotka
olivat kansanvalta, kansallismielisyys ja vähäosaisten toimeentulon turvaaminen, jotka on myös käännetty
demokratiaksi, nationalismiksi ja sosialismiksi. Puolue ei kuitenkaan kannattanut marxilaisuutta. Myös KKP
sanoo vaalivansa Sunin ajatuksia. Paltemaa & Vuori 2012, 17–24.
327 Huotari & Seppälä 1999, 73–76; Paltemaa & Vuori 2012, 17–24.
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Rintamasodassa vähemmän kokeneet ja lukumäärältään heikommat kommunistit pääsivät
vuosien 1948–1949 aikana voitolle, jolloin Kansanpuolueen ja tasavallan hallituksen oli
paettava pääkaupungiksi julistamastaan Nanjingista Taiwanin saarelle.328 Deng on
myöhemmin kutsunut tätä voiton saamista vahvemmasta vihollisesta ja sen jälkeistä Kiinan
jakavan Jangtse-joen ylittämistään elämänsä onnellisimmaksi ajaksi.329
1. lokakuuta vuonna 1949 Mao julisti Tiananmenin portin edustalla 300 000 kuulijalle
Kiinan kansantasavallan perustetuksi.330 Aluksi luvattiin kansansuosion takaamiseksi ja
Neuvostoliiton suosituksen vuoksi perustaa monipuoluejärjestelmä ja koalitiohallitus, mutta
todellinen valta oli pian KKP:lla, joka alisti kaikki valtionhallinnon organisaatiot vastaavan
tason puolueen yksikköjen alaisuuteen. Tämä ”kansan demokraattinen diktatuuri” merkitsi
Maon mukaan ”demokratiaa kansalle ja diktatuuria taantumuksellisille” eli sananvapauden
kieltämistä ”taantumuksellisilta”, jotka eivät kuuluneet kansaan. Taantumuksellisilla
tarkoitettiin käytännössä ketä tahansa, jota pidettiin puolueen vastustajana. Puolue valvoi
koko poliittista järjestelmää, mukaan lukien asevoimat, media ja oikeuslaitos, ja sillä oli oma
vastaava virkansa johtamassa jokaista perustason organisaatiota, mukaan lukien yliopistot ja
tehtaat. Muodollisesti korkeinta valtaa puolueen sisällä käytti ajoittain koolle kutsuttava
puoluekokous, jonka ollessa tauolla ylin päätösvalta oli 44-henkisellä keskuskomitealla sekä
sen sisäisellä 14-henkisellä politbyroolla. Viime kädessä valta oli viisihenkisellä politbyroon
pysyvällä komitealla.331

Jälleenrakennuskausi, suuri harppaus eteenpäin ja kulttuurivallankumous
1950-luvun ajan KKP keskittyi jälleenrakentamiseen, valtansa vakiinnuttamiseen ja
maareformin toteuttamiseen. Maareformi oli luonteeltaan maailmanhistorian suurimpia: sen
yhteydessä jaettiin noin 300 miljoonalle maattomalle ja pientilalliselle viljelysmaata sekä
muuta omaisuutta. Perustettiin kansantuomioistuimia, joissa tilanherroja ja varakkaimpia
maanviljelijöitä paitsi arvosteltiin, myös pahoinpideltiin ja lynkattiin laajalti. Maaseudun

Huotari & Seppälä 1999, 76–79; Paltemaa & Vuori 2012, 18–19.
Dengin elämän onnellisinta aikaa tiedusteli Japanin pääministeri Nakasone Yasuhiro vuonna 1984. Vogel
2011, 97.
330 Vastoin usein esitettyä käsitystä Mao ei julistanut ”Kiinan kansan nousseen jaloilleen” tässä yhteydessä,
vaan puhui koruttomasti ja toteavaan sävyyn. Paltemaa & Vuori 2012, 13, 24.
331 Pysyvän komitean jäsenet olivat aluksi Mao Zedong, Zhou Enlai, Zhu De, Liu Shaoqi ja Chen Yun. Deng
Xiaoping ja Lin Biao liittyivät hieman myöhemmin. Jäsenten lukumäärä on ajoittain vaihdellut. Paltemaa &
Vuori 2012, 24–28.
328
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vanhat valtarakenteet ja sosiaaliset hierarkiat muutettiin tarkoituksellisesti siten, että vanha
suurmaanomistajien yhteiskuntaluokka hävitettiin samalla kun puolueen valtarakenteet
ulotettiin maaseudulle asti. Maauudistuksen ohella taistelut jatkuivat aina vuoteen 1952
saakka Kansanpuolueen joukkojen rippeiden, salaseurojen ja muun vastarinnan kanssa.
Lisäksi otettiin haltuun reuna-alueet, kuten Tiibet ja Xinjiang.332
1950-luvun

mittaan

toteutettiin

laaja

osuuskunnallistaminen

ja

teollisuuden

kansallistaminen, jotka saatiin toteutettua suunniteltua nopeammin. Kollektivisoinnin
luvattiin lisäävän viljelijöiden vapautta ja toimeentulomahdollisuuksia ja yritysten omistajille
luvattiin maksaa kohtuulliset korvaukset, mutta käytännössä kyse oli pitkälti valtion pakkootoista. Maaseudun keskitulot eivät koko Maon kaudella juurikaan kasvaneet, mutta aluksi
maanviljelijät – joita oli suurin osa kansasta – hyötyivät. Kuitenkin 1950-luvun
jälleenrakennuskautena talous kehittyi verrattain hyvin ja esimerkiksi tasavallan ajan
hyperinflaatio saatiin taltutettua. Maatalouden ja teollisuuden uudistusten lisäksi
kommunistit pyrkivät panostamaan tasavallan hallitusta enemmän muun muassa
koulutukseen ja terveydenhuoltoon sekä naisten aseman parantamiseen.333
Jo 1950-luvun puolivälistä lähtien alkoivat Maon johdolla poliittiset joukkokampanjat
(qunzhong yundong), joissa vuoroin kannustettiin esittämään vapaasti mielipiteitä ja
kritisoimaan

puoluetta,

vuoroin

järjestettiin

kurikampanjoita

ja

ankaraa

vainoa

”oikeistolaisia” ja muita puolueen vihollisia vastaan. Mao korosti ideologian ja
kansanjoukkojen poliittisen innon merkitystä suhtautuen epäillen talousasiantuntijoihin ja
kaikenlaisiin kompromisseihin. Mikäli jokin uudistus ei näyttänyt onnistuvan, Maolle
tyypillistä oli vaatia kyseisen uudistuksen voimistamista ja nopeuttamista entisestään.
Puhemiehen vastustaminen oli vaarallista johtuen tämän arvaamattomuudesta ja
äkkipikaisuudesta. Vaikka jo vuonna 1956 päätettiin puoluejohdon jakamisesta Liu Shaoqin,
Zhou Enlain ja Deng Xiaopingin johtamaan päivänpolitiikkaan ja taloushallintoon Maon
johtaessa yleisen tason suuria poliittisia ja ideologisia linjauksia, Mao puuttui jatkuvasti
muihinkin asioihin, pitäen kaikkea erimielisyyttä itseensä kohdistuneena aatteellisena
vastarintana.334

Paltemaa & Vuori 2012, 34–38.
Haw 1996, 209–210, 213–214; Paltemaa & Vuori 2012, 48–61.
334 Huotari & Seppälä 1999, 81; Paltemaa & Vuori 2012, 70, 78–82, 95, 147, 439–440.
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Vuonna 1957 tapahtui vähemmän tunnettu mutta myöhemmälle opiskelija-aktivismille
merkittävä välikohtaus, kun Maon ”satojen kukkien” suojasääpolitiikka sai aikaan nopeasti
levinneitä demokratiamielenosoituksia. Mao oli yllyttänyt kansaa kritisoimaan myös
puoluejohtoa ja levittänyt ajatusta puolueeseen kohdistuvasta oikaisukampanjasta,
suhtautuen mielenilmausten hoitamiseen maltillisesti. Pekingin yliopistosta tuli radikaalin,
itseään toukokuun 5. päivän liikkeeseen verranneen opiskelijaliikkeen keskus, joka perusti
”demokratiaseinän”, jolle kiinnitetyt sadat seinälehtiset vaativat yliopistolle itsenäisempää
asemaa, kansalaisvapauksia ja ihmisoikeuksia. Liike levisi muihin yliopistoihin, opiskelijat
menivät monin paikoin luentolakkoon, järjestivät mielenosoituksia, valtasivat rakennuksia ja
pahoinpitelivät yliopistojen puoluejohtajia. KKP:n johto pelästyi tapahtumia, Liu Shaoqin
jopa huomauttaessa ettei puolueella olisi mahdollisuutta selvitä, mikäli liike leviäisi
työläisten

keskuuteen.

Kriittisiä

mielipiteitä

esittäneet

tulkittiin

”oikeistolaisiksi”,

”revisionisteiksi” tai ”vastavallankumouksellisiksi”, ja noin 300 000 – 800 000 saivat
rangaistuksia. Kampanja tuli Kiinan tieteelle ja koulutukselle kalliiksi.335
Se että vuoden 1956 ensimmäisen, epäonnistuneen harppausyrityksen jälkeen käynnistettiin
vielä vuosien 1958–1961 suuri harppaus eteenpäin, johtui Maon vaatimusten lisäksi
puoluejohdon vilpittömästä yrityksestä kehittää hidastumaan päin ollutta talouskasvua.
Aluksi

tulokset

vaikuttivat maltillista

linjaa

paremmilta.

Yhteiskuntaa

ja

työtä

uudelleenjärjestämällä sekä yllyttämällä kansaa yhä suurempiin ponnistuksiin pyrittiin
saamaan

riittävästi

voimavaroja

maan

teollistamiseen,

maatalouskoneisiin

ja

infrastruktuuriin. Kuviteltiin, että kevään 1971 Pariisin kommuunin innoittamat valtavat
kansankommuunit edistäisivät nopeasti sekä kansan tuntemaa solidaarisuutta ja intoa että
taloudellista tehokkuutta, samalla kun talouden hajauttaminen edistäisi puolustusta etenkin
Neuvostoliiton mahdollisia hyökkäyksiä vastaan.336
Päätökset olivat kuitenkin miltei kaikilta osiltaan huonosti suunniteltuja, hätiköityjä ja
utopistisia. Erityisesti terästeollisuuden tuotantoa pyrittiin kasvattamaan perustamalla
kaikkialle takapihamasuuneja, joiden tuottama teräs osoittautui suurimmalta osin
käyttökelvottomaksi. Maatalouden uudistaminen perustui voimakkaasti lysenkolaisiin

Edellisvuonna Mao oli käynnistänyt hetken kestäneen tiede- ja taidepiireihin keskittyneen poliittisen
kampanjan, jossa kannustettiin avoimemman ilmaisun ja kritiikin esittämiseen. Puheessaan Mao sanoi:
”antakaa sadan kukan kukkia ja sadan koulukunnan kilpailla” (baihua qifang, baijia zhenming). Ilmeisesti kritiikin
määrä ja sävy yllättivät Maon, sillä suojasäätä ja puolueeseen kohdistunutta oikaisukampanjaa seurasi
päinvastainen ”oikeistonvastainen kampanja”. Paltemaa & Vuori 2012, 75–87.
336 Huotari & Seppälä 1999, 81–82; Paltemaa & Vuori 2012, 70, 99–100.
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maatalousoppeihin ja kansanjoukkojen tieteeseen, jotka osoittautuivat tuloksiltaan täysin
epäonnistuneiksi.337

Osittain

keskushallinnon

myötävaikutuksesta

harjoitettiin

tuotantoraportoinnissa absurdit mittasuhteet saavuttanutta liioittelua, jonka myötä viljaa
vietiin ulkomaille samalla kun maassa kärsittiin nälänhätää. Kansankommuunien (renmin
gongshe) nimellä tunnettuja suurkollektiiveja perustaessa 500 miljoonalta maanviljelijältä
käytännössä vietiin maansa omistusoikeuden ohella muukin omaisuus, palkka ja lopulta
ruoka. Kaikki tämä herätti huomattavaa ja pitkäaikaista katkeruutta. 15–60 miljoonan
nälkäkuoleman lisäksi vähintään 2,5 miljoonan arvioidaan menehtyneen puolueen
paikallisjohdon aiheuttaman väkivallan vuoksi näiden pyrkiessä pakottamaan kansaa
suurempiin tuotantomääriin.338
Virheistä syytettiin huonoa säätä ja luonnonvoimia, paikallistason puoluejohdon ylilyöntejä
sekä maaseudulla lymyilleitä ”vastavallankumouksellisia”. Niiden seurauksena Maon valtaasema heikkeni vuosien 1962–1966 korjauskaudella, kun Liun ja Dengin kaltaiset, politiikan
ideologista

puolta

vähemmän

korostaneet

pragmatistit

ryhtyivät

palauttamaan

ruoantuotantoa normaaliksi. Liu nimettiin valtion presidentiksi ja Maon viralliseksi
seuraajaksi, Maon jatkaessa puhemiehenä mutta syrjässä talousasioista. Deng jatkoi
puolueen pääsihteerinä ja Zhou Enlai pääministerinä. Maoa äänekkäimmin arvostellut
puolustusministeri, sotasankari Peng Dehuai menetti paikkansa puhemiestä myötäilleelle
Lin Biaolle.339
Mao käynnisti vuonna 1966 joukkokampanjan, joka tunnettiin nimellä suuri proletariaatin
kulttuurivallankumous ja jonka aktiivisin vaihe kesti kolme vuotta. Virallisesti
kulttuurivallankumous jatkui aina vuoteen 1976. Kampanjan aloittaminen liittyi ensinnäkin
Maon pyrkimyksiin puhdistaa puolueen hallintokoneistoa liiasta byrokratisoitumisesta ja
edistää luokkataistelun jatkumista: käytännössä kyse oli henkilösuhteiden huonontumisesta
johtuvasta

valtakamppailusta.

Toiseksi

kampanjan

käynnistyminen

liittyi

kansan

tyytymättömyyteen suhteessa suuren harppauksen ja muiden kampanjoiden huonoihin
tuloksiin, hallinnon paikallistason kriisiin ja muihin yhteiskunnallisiin ristiriitoihin. Nuoret
innostuivat toimintaan monesta syystä: koulunkäynti keskeytettiin kampanjojen ajaksi,

Torofim Lysenko oli Stalinin Neuvostoliiton maataloustieteellinen johtaja, jonka ajatusten johdolla
harjoitettiin mm. lähi- ja syväistutusta sekä erilaisia risteytyskokeiluja. Kansanjoukkojen tiede perustui Maon
ajatukselle siitä, että laaja-alainen kansan innovatiivisuus parantaisi tuotantokykyä paremmin kuin älymystön
kirjatieto. Haw 1996, 191–192, Paltemaa & Vuori 2012, 103–113.
338 Paltemaa & Vuori 2012, 103–113, 136.
339 Paltemaa & Vuori 2012, 123–126, 132–133.
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matkustamisesta tehtiin heille ilmaista, ensimmäinen vallankumouksen jälkeinen sukupolvi
oli koulutettu ideologisesti luottamaan puolueeseen ja ”suureen ruorimieheen” ja he olivat
eläneet koko ikänsä väkivallan kulttuurissa.340 Toisaalta kulttuurivallankumouksen aikaan
maolaisuudesta tuli yksi kommunistiliikkeen lahkoista myös Suomessa.341
Maon aloitteesta perustettiin koululaisten ja opiskelijoiden aktivistijärjestöjä, joita kutsuttiin
punakaarteiksi (hongweibing). Näille ja muiden kansanosien joukkojärjestöille annettiin lupa ja
määräys hyökätä auktoriteetteja vastaan. Aluksi vainon kohteena olivat lähinnä akateemiset
auktoriteetit, mutta pian kohteeksi otettiin myös puolue-valtion hallintokoneisto. Ennen
pitkää punakaartien sisäiset ryhmittymät taistelivat toisiaankin vastaan.342 Järjestettiin
kamppailuistuntoja, joissa kritisoitavia nöyryytettiin julkisesti ja pahoinpideltiin, mutta myös
kidutettiin ja surmattiin.343 Myös Liu ja Deng nimettiin ”kapitalistisen tien kulkijoiksi.” Liu
sai surmansa vankeuden, kamppailu-istuntojen ja evätyn lääkityksen uuvuttamana.344 Deng
Xiaoping joutui ensin kotiarestiin ja sitten työleirille, vaikkakin verrattain hyviin oloihin.
Hänen perheensä sen sijaan ei säästynyt vainolta. Dengin poika Deng Pufang joko heitettiin
tai pakotettiin hyppäämään kolmannen kerroksen ikkunasta ulos sillä seurauksella, että hän
halvaantui vyötäröstä alaspäin.345 Valtaa saivat etenkin propagandan, koulutuksen ja
kulttuurin saralla puoluejohdon vasemman siiven edustajat sekä Lin Biaon johtamat
asevoimat.346
Punakaartit ja työläisten joukkojärjestöt kaappasivat vallan ensin Shanghaissa, jonne ne
perustivat itsehallinnollisen kommuunin vuonna 1966. Ensin Mao tuki tapahtumia, mikä
johti vastaavanlaisiin vallankaappauksiin muualla maassa. Kansan vapautusarmeijat paikoin
tukivat näitä kapinallisia, paikoin taas konservatiiveja. Eri joukko-organisaatiot ja armeijan
osastot taistelivat keskenään, johtaen maan pitkälti anarkiaan, jengisotiin ja miltei
täysimittaiseen sisällissotaan. Mao huomasi pian, etteivät itsenäiset kommuunit enää
tarvinneet puoluejohtoa, tai myöskään häntä itseään. Lopulta puoluejohto määräsi
punakaartit ja kapinalliset lopettamaan taistelut, jolloin armeija sai tilanteen haltuunsa.
Seuranneet puhdistukset olivat niitä edeltäneitä taistelujakin verisempiä. Punakaartit

Paltemaa & Vuori 2012, 167–169, 173, 181, 185.
Paltemaa & Vuori 2012, 205.
342 Virallisesti vihollisia olivat ”ääritaantumukselliset porvarilliset oikeistolaiset ja vastavallankumoukselliset
revisionistit”. Paltemaa & Vuori 2012, 172–178.
343 Paltemaa & Vuori 2012, 182.
344 Paltemaa & Vuori 2012, 212.
345 Vogel 2012, 122.
346 Paltemaa & Vuori 2012, 230, 234, 257.
340
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hajotettiin

ja

nuoret

karkotettiin

kaupungeista

maaseudulle

töihin.

Kulttuurivallankumouksen takia henkensä menettäneitä arvioidaan olevan 400 000 –
1 800 000. Noin 36 miljoonaa joutui vainon kohteeksi.347
Suuri osa punakaartilaisista ja muista radikaaleista oli katkeria ja pettyneitä kapinoinnin
tuloksiin:

perustettujen

kommuunien

ja

annettujen

uudistuslupausten

sijaan

hallintojärjestelmä palautuikin armeijan voimin käytännössä entiselleen. Käydyt taistelut
olivat turhia, ja he kokivat tulleensa petetyiksi. Radikaalit punakaartilaiset päättivät, että
suurin syy yhteiskunnan ongelmiin oli kommunistisen puolueen ylhäältä johtama
byrokraattinen järjestelmä, joka oli muutettava Pariisin kommuunia muistuttaviksi
maalaisten ja työläisten suoran demokratian itsehallinnollisiksi alueiksi. Tällaista linjaa
kutsuttiin nimellä uusi ajattelusuunta. Sen vaikutus tuli uudelleen ilmi vuonna 1974 Maon
siunauksella käynnistetyn joukkokampanjan yhteydessä, kun niin sanottu Li Yizhe-ryhmä
vaati aitoa sosialistista demokratiaa sekä kansalaisten mahdollisuutta valita virkamiehensä ja
valvoa heitä. Liike tukahdutettiin ”vastavallankumouksellisena”, mutta ”uusi ajattelu” nousi
jälleen pintaan vuoden 1978 demokratiamuuriliikkeen aktivistien toiminnassa.348
Tilanteen rauhoituttua Mao ryhtyi järjestelemään uutta poliittista tasapainotilannetta, joka
johti ennen pitkää ”neljän koplan” edustaman vasemmistosiiven ja pragmatististen
veteraanien väliseen voimatasapainoon. Ilmeisesti armeijan liian suureksi kasvaneen
merkityksen vuoksi Maon seuraajaksi tarkoitettu, nyt Maon arvostelema Lin Biao kuoli
hämäräperäisissä olosuhteissa syytettynä vallankaappausyrityksestä ja yrityksestä paeta
Neuvostoliittoon. Mao kritisoi myös pitkäaikaista pääministeriään, maltillista Zhou Enlaita,
joka

oli

noussut

kansansuosioon

menestyttyään

diplomaattisissa

keskusteluissa

Yhdysvaltain Henry Kissingerin ja Richard Nixonin kanssa. Jo iäkäs Mao ei halunnut näistä
kenestäkään

seuraajaansa,

jolloin

koituneista

valtataisteluista

hyötyi

hetkellisesti

varapääministerin virkaan päässyt Deng Xiaoping. Vuonna 1975 Mao kääntyi häntäkin
vastaan, ja Zhoun kuoltua seuraavana vuonna määräsikin virkaatekeväksi pääministeriksi ja
seuraajakseen suhteellisen tuntemattoman Hua Guofengin. Pitkään sairastellut Mao kuoli
syyskuussa 1976.349

Paltemaa & Vuori 2012, 189–198, 203.
Paltemaa & Vuori 2012, 198–200, 234.
349 Vuonna 1975 Maolla oli todettu mm. Lou Gehringin tauti, uniongelmia, sukupuoliherpes, harmaakaihi,
sydäntauti, keuhkojen tulehdus, makuuhaavoja ja hammasmätää. Paltemaa & Vuori 2012, 216, 221, 231–242.
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Maon kauden ulkosuhteista
Taiwaninsalmen tilanteen kriisiytyminen sekä Korean sotaan osallistuminen (1950–1953)
Etelä-Koreaa ja Yhdysvaltain johtamia YK-joukkoja vastaan vakiinnuttivat pitkäksi aikaa
huonot suhteet suurimpaan osaan länsimaista.350 Kiinan maineen arvaamattomana ja
vihamielisenä maana vakiinnuttivat Taiwaninsalmen kriisien toistuminen, Maon uhmakkaat
ja länsimaita arvostelleet puheet ja vuonna 1964 Kiinan oman ydinaseen saaminen.351
Kiinan kansantasavalta korvasi Taiwanin tasavallan YK:ssa 1971, ja seuraavana vuonna
presidentti Richard Nixon vieraili maassa. Yhdysvaltain lisäksi myös Japani tunnusti nyt
kansantasavallan. Nixonin seuraaja Gerald Ford vieraili Kiinassa 1975, jolloin Deng vastasi
isännöinnistä. 352
Neuvostoliitosta saatiin aluksi huomattavasti taloudellista ja teknistä tukea, mutta jo alkuun
myös näiden maiden välisiä suhteita hiersivät monet ongelmat. Erityisesti Mao paheksui
Neuvostoliiton pyrkimystä toimia kommunistisen liikkeen johtajana ja puuttua Kiinan
asioihin. Stalinin kuoltua arvosteltiin Neuvostoliiton liiallista puuttumista Itä-Euroopan
maiden sisäisiin asioihin ja Hruštševin politiikkaa, johon kuuluivat liennytys länsimaiden
kanssa ja Stalinin henkilökultin kritisoiminen. Lopulta maiden väliset suhteet katkesivat
vuonna 1960, kun kaikki neuvostoliittolaiset asiantuntijat kutsuttiin kotimaahansa.353
Myöhemmin ajauduttiin rajakärhämiin ja jopa sodan partaalle.354 Maiden suhteet pysyivät
huonoina aina vuoteen 1989 saakka.
Kulttuurivallankumouksen aikaan Kiina sulkeutui miltei täysin ulkomaailta, kun Zhou
kutsui suurimman osan suurlähettiläistä ja lähetystötyöntekijöistä kotiin vuonna 1967.
Muutaman vuoden verran jäljelle jääneen henkilöstön yksi merkittävimmistä töistä oli jakaa
Maon lainauksia ja rintanappeja.355

Virallisesti Kiina lähetti Pohjois-Korean tueksi vain vapaaehtoisia, vaikka todellisuudessa kyseessä oli kaksi
kolmannesta vakituisesta armeijasta. Kiina oli aluksi haluton osallistumaan kalliiksi koituneeseen sotaan jo
siksi, että se oli halukkaampi keskittämään joukkonsa Taiwanin valtaamiseen - ennen kuin Yhdysvallat päätti
estää tämän. Pohjois-Korean tukemisella haluttiin myös taata tuolloin kehittyneimmän ja teollistuneimman
koillisen Kiinan turvallisuus. Paltemaa & Vuori 2012, 29–44.
351 Paltemaa & Vuori 2012, 159–160.
352 Paltemaa & Vuori 2012, 224–230, 238; Vogel 2011, 125–126.
353 Paltemaa & Vuori 2012, 29–34, 73–74, 128–130.
354 Paltemaa & Vuori 2012, 207–213.
355 Paltemaa & Vuori 2012, 204–205.
350

9

LIITE II: SUOMEN JA KIINAN VÄLISEN KAUPAN KEHITYS
Tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain 1980–2000 & 2010, Kiina sekä vertailun
vuoksi Venäjä/Neuvostoliitto.356

Vuosi
Vuosi
2010
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980

Kiina
Tuonti

Osuus

1 000 EUR
%
3 796 569
1 114 460
688 294
533 442
482 328
351 119
289 655
307 707
246 795
192 041
153 358
124 636
115 771
80 599
113 194
46 510
36 330
31 222
32 971
24 839
20 645
19 138

7,3
3,0
2,3
1,8
1,8
1,5
1,3
1,5
1,4
1,2
1,0
0,7
0,7
0,5
0,8
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2

Vienti

Osuus

1 000 EUR
%
2 732 683
1 454 191
979 439
1 137 963
640 237
455 349
438 173
380 225
246 866
207 588
158 391
99 102
56 781
69 262
95 703
93 989
106 621
87 221
42 970
32 479
30 649
49 732

5,2
2,9
2,5
2,9
1,8
1,5
1,5
1,5
1,1
1,1
1,0
0,6
0,3
0,5
0,7
0,7
0,8
0,6
0,4
0,3
0,3
0,6

Venäjä/Neuvostoliitto
Tuonti
Osuus

Vienti

Osuus

1 000 EUR
%
1 000 EUR
%
9 217 213
17,8
4 715 888
9,0
3 460 939
9,4
2 157 051
4,4
2 144 532
7,2
1 606 153
4,1
1 910 668
6,6
2 321 730
6,0
2 107 759
7,8
2 611 776
7,3
1 728 893
7,3
1 912 830
6,1
1 566 554
7,2
1 421 247
4,8
1 799 186
8,9
1 350 380
5,2
1 317 892
7,6
1 019 073
4,5
1 126 917
7,1
507 965
2,8
1 253 897
8,5
760 296
4,9
1 715 854
9,9
2 166 886
12,7
2 043 840
11,5
2 438 038
14,5
2 347 616
15,0
2 128 257
15,0
2 207 820
15,4
2 041 285
15,5
2 006 987
15,4
2 821 150
20,3
2 884 863
21,0
3 044 105
21,5
2 905 277
23,1
2 589 590
19,0
3 092 769
25,7
3 068 345
26,2
2 675 864
24,6
2 826 451
26,7
2 418 206
23,5
2 509 974
24,7
2 057 430
21,0
1 564 482
17,6

Aikasarjan luvut on muunnettu markoista euroiksi kiinteää kurssia käyttäen. Suomen Tullin maasarjat
1881–2013. Elektr. lähde.
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