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JOHDANTO 

   

 Rikkomattoman rauhan sekä vilpittömän ja pysyvän ystävyyden tulee 
 vallita  Suomen Tasavallan ja Meksikon Yhdysvaltojen Tasavallan 
 samoin kuin myös molempien maiden kansalaisten välillä.  

  - 1. artikla. Suomen ja Meksikon ystävyyssopimus 1936.1 

 

Vuoden 2016 lokakuussa tuli kuluneeksi 80 vuotta Suomen ja Meksikon välisen 

ystävyyssopimuksen solmimisesta. Nykyään Suomen ja Meksikon suhteet ovat 

hyvät ja aktiiviset. Yhteistyön kulmakivinä ovat siviilikriisinhallinta, 

kansainvälinen aseriisunta sekä globalisaation hallinta. Myös suomalaisten 

yritysten mielenkiinto valtavaa markkina-aluetta kohtaan on kasvanut 1990-

luvun puolivälistä lähtien. Meksiko on Suomen kolmanneksi suurin 

kauppakumppani Latinalaisen Amerikan maista. Meksikon sisämarkkinoiden 

lisäksi kiinnostusta lisää valtion ihanteellinen maantieteellinen sijainti 

Yhdysvaltojen ja Etelä-Amerikan välissä.2 Ulkoasiainministeriön Suomen 

Latinalaisen Amerikan ja Karibian toimintaohjelma3 sisältää huomattavan 

määrän nykyisiä ja mahdollisia yhteistyöhankkeita. Latinalaisen Amerikan 

merkitys maailmanpolitiikassa ja -taloudessa tulee varmasti kasvamaan 

tulevaisuudessa. 

 

Omaa kiinnostustani Latinalaista Amerikkaa kohtaan on vaikea selittää. Ehkä se 

alkoi lapsena nähdyistä spagetti-länkkäreistä, joissa ponchoon ja sombreroon 

pukeutuneet sankarit ja pahikset seikkailivat Yhdysvaltojen ja Meksikon 

rajamailla. Tai ehkä se alkoi lukiossa, kun historian tunnilla viitattiin 

Latinalaiseen Amerikkaan muun muassa Kuuban ohjuskriisin yhteydessä.  

 

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää Suomen suhteita Meksikoon. Selvitän, miksi 

ja miten suhteita lähdettiin rakentamaan, miten niitä pidettiin yllä, sekä millaiset 

nämä suhteet olivat. Suomen ja Meksikon kahdenvälisten suhteiden 

                                                           
1 
 UMA 12 L Meksiko. Suomen ja Meksikon välinen ystävyyssopimus 2.10.1936. 

2
 Meksikon suurlähetystö. Diplomaattisuhteiden historiaa. 

 http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=18008&contentlan=1&culture=fi-FI. Viitattu 

 19.11.2015. 
3
 Ulkoasiainministeriö. Suomen Latinalaisen Amerikan ja Karibian toimintaohjelma. 

 http://www.kopijyva.fi/ejulkaisut/ulkoasiainministerio/UM_01_2013_fin/Toimintaohjelma.pdf. Viitattu 

 19.11.2015. 
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tutkimuksella saadaan täydennyttyä Suomen ulkopolitiikan ja kansainvälisten 

suhteiden historian kokonaiskuvaa ja selvitettyä pitkän aikalinjan toimintaa 

Latinalaisessa Amerikassa. 

 

HISTORIALLINEN TAUSTA 

 

Ensimmäiseksi käsittelen Meksikon ja Suomen historiaa ennen tutkittavaa 

ajanjaksoa. Käyn läpi merkittävimmät tapahtumat tämän tutkimuksen kannalta.  

 

Meksiko4 

 

Pohjois-Amerikan eteläosassa sijaitsevalla, maailman suurimmalla 

espanjankielisellä valtiolla on pitkä ja rikas historia, lähtien olmeekki- ja 

mayakulttuurista sekä asteekkien valtakunnasta. Nämä vanhat kulttuurit 

tuhoutuivat viimeistään espanjalaisten valloittajien saapuessa alueelle. 

 

Meksikon alue alistettiin Espanjan siirtomaaksi 1520-luvun kuluessa, kunnes 

maa itsenäistyi 27.9.18215 yli kymmenen vuotta kestäneiden kapinoiden ja 

taisteluiden jälkeen. Augustín de Iturbide julistettiin Meksikon keisariksi 

seuraavana vuonna, mutta hänen valtakautensa päättyi Antonio López de 

Santa Annan johtamaan kapinaan vuonna 1823 ja tasavallan perustamiseen 

seuraavana vuonna. Itsenäistymisensä jälkeen Meksikon voidaan sanoa olleen 

niin poliittisesti kuin taloudellisestikin sekasorron vallassa. Maa velkaantui 

ulkomaille koko itsenäisyytensä alkuajan ja Yhdysvaltain taloudellinen 

vaikutusvalta maassa lisääntyi. Texasin kysymys kärjisti suhteet sodan 

partaalle, päättyen Texasin liittämiseen Yhdysvaltoihin vuonna 1845. Kolme 

vuotta myöhemmin seuranneessa rauhansopimuksessa Meksiko menetti vielä 

yli puolet maan aiemmasta pinta-alasta, Yhdysvaltojen liittäessä Uuden 

Meksikon ja Kalifornian alueisiinsa. 

 

Yhdysvaltojen ekspansio oli uhka Meksikon suvereniteetille koko sen 

                                                           
4
 Perustuu teoksiin: Valtonen 2001, 13-186, 249-266; Minkkinen 2009, 23-59. 

5 
 Isä Hidalgo julisti Meksikon itsenäiseksi 16.9.1810, mikä johti itsenäisyyssotaan. 
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itsenäisyyden alun ajan. Meksiko pyrkikin neutralisoimaan tätä uhkaa 

vahvistamalla suhteitaan eurooppalaisiin valtioihin sekä olemalla aloitteellinen 

Latinalaisen Amerikan valtioiden yhdentymispyrkimyksissä. 

 

Santa Annan kausi päättyi vallankumoukseen ja sitä seuranneeseen 

liberaalihallitukseen. Vuosikymmenten kiistat ja hallinnon epävakaus yhdessä 

hallituksen toimesta tehtyjen reformilakien kanssa johtivat kansalaissotaan 1858 

– 1861. Liberaalit voittivat sodan jatkaen Meksikon johdossa.  

 

Liberaalien valtakausi ei kuitenkaan kestänyt pitkään Ranskan puuttuessa peliin 

konservatiivien ja katolilaisten tuella. Ranskan Napoleon III nimitti Itävallan 

arkkiherttua Ferdinand Maximilianin Meksikon keisariksi. Tämäkään 

keisarikunta ei kestänyt kauan, vaan päättyi keisarin teloitukseen ja tasavallan 

palauttamiseen 1867. Liberaalien Benito Juárez valittiin uudestaan presidentiksi 

ja hän pysyi vallassa aina vuoteen 1872 saakka. Vuoteen 1876 presidenttinä 

toimi Lerdo de Tejada, kunnes liberaalien Porfirio Díaz voitti vaalit ja pysyi 

vallassa aina vuoteen 1911. 

 

Jatkuvasta velkaantumisesta huolimatta Díazin aikana Meksiko modernisoitui ja 

teollistui etenkin ulkomaalaisten sijoitusten ansiosta. Maa pyrki parantamaan 

suhteitaan Eurooppaan ja vähentämään taloudellista riippuvuutta 

Yhdysvalloista. Ulkopolitiikasta muodostui talousulkopolitiikkaa. Díazin vakaan 

hallinnon kaudella valta ja vauraus keskittyivät ja uusien poliittisten toimijoiden 

oli lähes mahdoton päästä valtaan. Ulkomaalaisen pääoman huomattava määrä 

ja vaikutusvalta, väestön sosiaalinen jakautuminen sekä itsevaltiaan Díazin 

uudelleenvalinta 1910 olivat taustalla vaikuttamassa Meksikon 

vallankumouksen syttymiseen. Vallankumous oli moninaisia tavoitteita 

sisältänyt sisällissota, jossa vastarinta maan vallitsevia oloja kohtaan oli laajaa. 

Maa ajautui kymmenen vuotta kestäneeseen hajaannuksen tilaan. 
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Suomi6 

 

Suomen asema ruotsalaisena lääninä päättyi, kun alue liitettiin Suomen sodan 

seurauksena Venäjän valtakuntaan 1809. Suomesta muodostui nyt 

ensimmäistä kertaa poliittisesti hallinnollinen kokonaisuus. Uusi Suomen 

suuriruhtinaskunta sai oman senaatin, joka jakaantui talous- ja 

oikeusosastoihin. Suomi sai pitää Ruotsin vallan aikaisen lainsäädäntönsä, 

mutta korkein valta oli kuitenkin itsevaltiaan keisarin käsissä. 

 

Euroopasta rantautuneen nationalismin myötä Suomessa innostuttiin etsimään 

”suomalaisuuden” juuria. Uuden aatteen johdolla suomalainen kansakunta alkoi 

muotoutua. Kansallisesta heräämisestä huolimatta kansannousua eikä 

vallankumousta nähty Suomessa 1800-luvulla, vaan olot pysyivät muuhun 

Eurooppaan verrattuna suhteellisen rauhallisina. Krimin sodan heikennettyä 

Venäjää 1800-luvun puolivälissä, Suomi pystyi lähentymään länttä niin 

taloudellisesti, poliittisesti kuin henkisestikin. Keisarin 1860-luvulta lähtien 

sallimat uudistukset, kuten Suomen kielen aseman parannus, oman 

rahayksikön ja postimerkkien käyttöönotto sekä oman armeijan perustaminen 

loivat entisestään käsitystä Suomesta Venäjästä erillisenä alueena. Suomessa 

ensimmäisenä sortokautena tunnettu aika 1899 – 1905 oli venäläistämistoimien 

aikaa. Venäjä pyrki yhdenmukaistamaan hallitsemiensa alueiden kulttuurit ja 

Suomen autonominen erikoisasema kyseenalaistettiin. Osa suomalaisista 

hyväksyi tilanteen, toiset vaativat suoranaista vastarintaa. Tilanne kärjistyi 

Suomen kenraalikuvernööri Bobrikovin murhaan vuonna 1904.  

 

Tappio Japanille vuosina 1904 – 1905 käydyssä sodassa heikensi Venäjää niin 

ulkoisesti kuin sisäisesti. Venäjän heikkouden tilaa syvensi kansan vaatimien 

yhteiskunnallisen muutosten puute.7 Levottomuudet kasvoivat ja kansaa 

rauhoittaakseen keisari joutui myöntymään yhteiskunnallisiin uudistuksiin. 

Suomen eduskuntauudistus vuonna 1905 oli aikakautensa modernein 

kansanedustusta koskeva uudistus.  

 

                                                           
6
 Perustuu teoksiin: Jussila 2009, 11 -  100; Zetterberg & Pulma 2003, 368 – 461.  

7  
Keisari Aleksanteri II oli tosin lakkauttanut maaorjuuden 1861. 



 6 

Venäjän vallankumous ja ensimmäinen maailmansota loivat Suomelle 

mahdollisuuden itsenäistymiseen 6.12.1917. Ollessaan osa Venäjän 

valtakuntaa, autonomisella Suomella ei ollut omaa ulkopolitiikkaa, mutta nyt 

nuoren valtion tuli luoda instituutionsa lähes tyhjästä. 

 

Suomi ja Meksiko8 

 

Suomen ja Meksikon varhaisesta kanssakäymisestä ennen virallisten suhteiden 

solmimista löytyy vähän tietoa. On vaikea sanoa, kuka oli ensimmäinen 

suomalainen, joka päätyi vierailemaan Meksikossa. Suomalaisia (Ruotsin tai 

Venäjän kansalaisia) seikkailijoita ja merimiehiä liikkui alueella jo 1700- ja 1800-

luvuilla. Lisäksi 1900-luvun alkuvuosina Suomesta pakeni Latinalaiseen 

Amerikkaan joukko nuoria miehiä välttääkseen Venäjän armeijan kutsunnat. 

Tunnetuin alueella seikkaillut suomalainen Waldemar Becker, ”Becker-bei”, 

taisteli Meksikossa keisari Maximilianin joukoissa. Hän oli Meksikossa vuosina 

1862–1868 ja näiden vuosien aikana hän ehti myös löytää itselleen 

meksikolaisen vaimon. Becker ihastui Meksikon luontoon, mutta sitä vastoin 

tavallista kansaa hän kuvaa kirjoituksissaan vastenmieliseksi. Ammattisotilas 

Becker teki havaintoja myös maan sotilaallisesta ja poliittisesta tilanteesta sekä 

tapakulttuurista.   Hänen oleskelunsa päättyi kuolemantuomioon ja sitä 

seuranneeseen maastakarkoitukseen.  

 

TUTKIMUSTILANNE 

 

Tutkimukseni sijoittuu kansainvälisten suhteiden historiaan. Kansainvälisten 

suhteiden ja diplomatian historia on pitkään ollut eniten tutkittu aihepiiri 

ulkopolitiikan tutkimuksessa.9 Suomen ulkopolitiikkaa ja kahdenvälisiä suhteita 

on perinteisemmin tutkittu pysyttelemällä lähiympäristössä. Vaikka Suomen 

kahdenvälisten suhteiden tutkimus on viime aikoina lisääntynyt, ei Suomen 

virallisia suhteita Meksikoon ole aikaisemmin tutkittu. Pyrkimykseni on täyttää 

tämä tutkimuksellinen aukko pro gradu-tutkielmallani. 

                                                           
8  

Perustuu teoksiin Arola & Pakkasvirta 1998, 6–16; Riiho 1998, 24–26. 
9
 Nevakivi 1993, 45. 
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Kansainvälisistä suhteista löytyy runsaasti yleisteoksia, joita pystyn 

hyödyntämään tutkimuksessani. Esittelen kuitenkin vain tutkimukseni kannalta 

merkittävimmät teokset.  

 

Suomen Ulkomaankauppaliiton julkaisusarjaan kuuluva ANTTI EIRTOVAARAN 

tutkimus, Meksiko kauppakumppanina – suomalaisnäkökulma,10 on tietääkseni 

ainoa Suomen suhteita Meksikoon käsittelevä tutkimus. Tutkimus on kuitenkin 

ainoastaan kauppasuhteisiin keskittyvä ja kuvaa suhteita viimeisinä 

vuosikymmeninä. Näin ollen siitä ei ole hyötyä tälle tutkimukselle.  

 

ESKO ANTOLA on vuonna 1974 ilmestyneessä Valtio-opin pro gradussaan, 

Suomen virallinen kanssakäyminen Latinalaisen Amerikan valtioiden kanssa 

toisen maailmansodan jälkeen,11 tutkinut Suomen edustusverkoston 

kehittymistä Latinalaisessa Amerikassa. AIRI SUUTARINEN jatkoi Antolan  

tutkimustyötä vuoden 1990 Valtio-opin pro gradussaan Suomen viralliset 

suhteet Latinalaisen Amerikan valtioihin, diplomaatti- ja konsulisuhteiden sekä 

valtiosopimustoiminnan tarkastelua erityisesti vuosina 1975–1989.12 

Tutkimukset keskittyvät diplomaatti- ja konsuliverkoston muotoutumisen 

kehityshistoriaan sekä käsittelevät suhteita hyvin pinnallisesti. ANTOLA 

keskittyy kahdenvälisten suhteiden tutkimuksessaan Suomen suhteisiin 

Argentiinan ja Brasilian kanssa. Meksikoon viitataan ohimennen. SUUTARINEN 

analysoi hieman Suomen ja Meksikon suhteita käsitellessään 

ystävyyssopimuksen sekä kauppasopimuksen solmimista.  

 

JUSSI PAKKASVIRRAN ja JUKKA AROSEN toimittama Kahvi, pahvi ja tango, 

Suomen ja Latinalaisen Amerikan suhteet13, on käsittääkseni ensimmäinen ja 

ainoa Suomen ja suomalaisten suhteita Latinalaiseen Amerikkaan kuvaava 

yleisteos. Teoksen pääpaino on kulttuuri- ja kauppasuhteiden kuvaamisessa, 

mutta siitä löytyy myös MIKKO KAJAANIN kirjoittama ulkopolitiikan osio, 

                                                           
10 

Eirtovaara 1996. 
11

 Antola 1974. 
12

 Suutarinen 1990. 
13 

Pakkasvirta & Aronen 1998. 
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”Filadelfian” lähettiläitä ja muuta diplomatiaa, joka täydentää muuta 

tutkimuskirjallisuutta. Tämäkin teos keskittyy kahdenvälisten suhteiden 

osuudessaan Suomen suhteisiin Brasilian ja Argentiinan kanssa, jotka ovat 

Suomen tärkeimmät kauppakumppanit alueella. Meksikoon viitataan 

ohimennen. Näiden teosten tärkein anti tämän tutkimuksen kannalta on 

Meksikon edustuston sijoittamisessa laajempaan maanosan kontekstiin. 

 

Suomen Meksikon suurlähetystön sivuilta löytyy SAMI HEINON tuottamaa, 

osittain kattavaa tietoa Suomen ja Meksikon virallisten suhteiden historiasta 

aina 1970-luvun alkuun saakka, mutta kirjoitusta ei voi laskea tieteelliseksi 

tutkimukseksi muun muassa viitteiden puuttuessa.14 Kirjoitus keskittyy 

kuvailemaan suhteiden historiaa, mutta ei pyri analysoimaan niitä syvällisesti. 

 

Suomen suhteita läheisiin ja kauempiinkin valtioihin ovat tutkineet muun 

muassa OLAVI K. FÄLT väitöskirjassaan Eksotismista realismiin, perinteinen 

Japanin-kuva Suomessa 1930-luvun murroksessa15, sekä MIKKO UOLA 

väitöskirjassaan Suomi ja keskuksen valtakunta. Suomen suhteet Kiinan 

tasavaltaan 1919 – 1949.16 KARI ALENIUS on tutkinut muun muassa Suomen 

lähetystön mielikuvia Romaniasta.17 PETTERI MERTALA on selvittänyt 

Suomen ja Espanjan virallisten suhteiden historiaa väitöskirjassaan Kuvalla voi 

olla merkitystä, Suomen ja Espanjan väliset suhteet vuosina 1917 – 1946.18  

 

Etenkin MERTALAN ja UOLAN väitöskirjoilla on merkitystä tämän tutkimuksen 

kannalta, luoden kontekstia ja vertailukohtaa omalle työlleni. Mertalan työ on 

mielenkiintoinen metodiensa kautta, mutta myös siitä syystä, että Meksiko on 

paitsi kielellisesti kuin kulttuurisestikin sidoksissa Espanjaan. Uolan väitöskirja 

on merkityksellinen tämän tutkimuksen kontekstissa, hänen tutkiessa Suomen 

suhteita maantieteellisesti ja kulttuurisesti hyvin kaukana olevaan valtioon. 

 

                                                           
14

 Suomen suurlähetystö, Mexico. Diplomaattisuhteiden historia. 

 http://finlandia.org.mx/public/default.aspx?nodeid=31969&contentlan=1&culture=fi-FI. Viitattu 

 9.11.2015. 
15 

Fält 1982. 
16

 Uola 1995. 
17

 Alenius 2011. 
18 

Mertala 2013. 

http://finlandia.org.mx/public/default.aspx?nodeid=31969&contentlan=1&culture=fi-FI
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Oulun Yliopiston Historian laitoksen pro gradu töistä löytyy lisäksi ANNA MARIA 

PIETILÄN tutkimus Etnispohjaisesta ystävyydestä kiristyvään 

kauppapolitiikkaan, Suomen viralliset suhteet Unkariin 1918 – 193919. Tällä 

teoksella on merkitystä lähinnä vertailun kannalta.  

 

JUHANI PAASIVIRRAN Suomen diplomaattiedustus ja ulkopolitiikan hoito 

itsenäistymisestä talvisotaan20, JUKKA NEVAKIVEN Ulkoasianhallinnon 

historia21, JORMA KALLENAUTION tutkimus Suomi katsoi eteensä. Itsenäisen 

Suomen ulkopolitiikka 1917 – 195522 ja Suomi kylmän rauhan maailmassa: 

Suomen ulkopolitiikka Porkkalan palautuksesta 1955 Euroopan unionin 

jäsenyyteen 199523 sekä TIMO SOIKKASEN Presidentin ministeriö 1956–1969. 

Ulkoasiainhallinto ja ulkopolitiikan hoito Kekkosen kaudella24 ovat merkittäviä 

yleisteoksia, joissa käsitellään niin Suomen kansainvälisten suhteiden historiaa, 

ulkopolitiikkaa kuin ulkoasiainhallinnon historiaa. Näiden teosten avulla pystyn 

liittämään Suomen Meksikon-politiikan ja maiden väliset suhteet suurempaan 

ulkopolitiikan kokonaiskuvaan. 

 

Meksikon kansainvälisiä suhteita, ja etenkin kahdenvälisiä suhteita 

Yhdysvaltojen kanssa, on tutkittu laajasti, mutta tämän tutkimuksen kannalta 

keskeisimmät seikat löytyvät myös suomeksi PETRI MINKKISEN teoksesta 

Meksikon 1900-luku. Vallankumouksellisen maan politiikka, talous ja 

ulkopolitiikka, joka käsittelee hyvin seikkaperäisesti Meksikon ja Yhdysvaltojen 

suhteita.25 

 

Kuten huomata saattaa, aihepiirillä on laaja olemassa oleva tutkimuskenttä. 

Edellä mainituilla tutkimuksilla ja teoksilla on työni kannalta merkitystä 

metodologisesti, mutta myös luoden vertailupohjaa.  

 

                                                           
19

 Pietilä 2008. 
20 

Paasivirta 1968. 
21 

Nevakivi 1988. 
22

 Kallenautio 1985. 
23

 Kallenautio 2005. 
24

 Soikkanen 2003. 
25

 Minkkinen 2009. 
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TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Tutkimukseni käsittelee Suomen suhteita Meksikoon, Suomen Meksikon-

lähetystön sekä ulkoasiainministeriön näkökulmasta. Kahden valtion väliset 

suhteet kuuluvat luonnollisesti ulkopoliittisten suhteiden hoitoon. Tällä 

tarkoitetaan niin diplomatiaa26, keskinäistä kauppaa, ihmisten liikkumista 

valtioiden välillä sekä julkisia, virallisia mielipiteitä. Vaikka yksityisten ihmisten 

sekä yritysten kontaktit ja toiminta kuuluvat osaksi kahdenvälisiä suhteita, jätän 

niiden käsittelemisen tämän tutkimuksen ulkopuolelle, ellei niillä ole ollut 

merkittävää vaikutusta virallisiin suhteisiin. Suomen ja Meksikon sisäpolitiikkaa 

käsittelen, mikäli niillä on ollut vaikutusta kahdenvälisiin suhteisiin. 

Kauppasuhteet ovat yksi osa tutkimukseni näkökulmaa, niiden ollessa 

merkittävä tekijä kansainvälisissä suhteissa. Meksikon näkökulman rajaaminen 

tarkastelun ulkopuolelle johtuu niin työn laajuudesta, kuin ajallisista ja 

taloudellisista syistä.  

 

Selvitän, miksi suhteita ryhdyttiin rakentamaan, mitä motiiveja suhteiden 

luomisen taustalta voidaan löytää sekä miten suhteet luotiin ja miten suhteet 

kehittyivät. Mitä leimallisia piirteitä suhteista voidaan löytää ja mikä oli Meksikon 

asema Suomen ulkopolitiikassa ja miksi? Minkälaisia muutos- ja 

kehitysprosesseja suhteissa on löydettävissä? 

 

Lisäksi pyrin selvittämään lähettiläiden ja väliaikaisten asiainhoitajien27 

mielikuvien mahdollista vaikutusta Suomen suhteisiin Meksikoon ja Meksikon 

asemaan Suomen ulkopolitiikassa. Nouseeko raporteissa esiin heidän 

mielikuvansa ja oliko niillä merkitystä maiden välisille suhteille? 

 

Ajallisesti rajaan tutkimukseni vuosien 1917 – 1964 välille. Valitsin edellä 

mainitun ajanjakson, koska mielestäni on mielekästä ja perusteltua tarkastella 

                                                           
26 

Aarne Wuorimaan laajan määritelmän mukaan diplomaattiseen toimintaan kuuluvat niin politiikka, 

 talous kuin kulttuuri- ja sosiaalitoiminta. Diplomaatin tehtäviin kuuluva valtioiden suhteiden ylläpito 

 pitää sisällään yhteyden hoitamisen asemamaahan sekä sen tapahtumista tiedottamisen. Wuorimaa 1949, 

 30. 
27

 Jatkossa va. asiainhoitaja. 
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aikaisemmin tutkimatonta aihepiiriä aloittamalla Suomen itsenäistymisestä sekä 

Suomen ja Meksikon suhteiden alkuajoista. Lisäksi ajanjakso sisältää useita 

historian murroskohtia ja muodostaa näin mielenkiintoisen kehyksen 

tutkimukselle. Tarkoitukseni on siis selvittää Suomen Meksikon-suhteiden 

alkuaikaa. Meksiko tunnusti Suomen itsenäisyyden kesällä 1920, jota seurasi 

maiden välille solmittu ystävyyssopimus vuonna 1936. Seuraavalla 

vuosikymmenellä vuonna 1949 diplomaattisuhteet maiden välille saatiin 

muodostettua. Suomen suhteita Meksikoon hoidettiin aluksi Washingtonista 

käsin,28 kunnes vuonna 1964 väliaikaisena asiainhoitajana toiminut Algar von 

Heiroth nimitettiin Meksikoon Suomen suurlähettilääksi ja Meksiko avasi 

Helsinkiin oman suurlähetystönsä.  

 

LÄHTEET JA MENETELMÄT 

 

Päälähteeni ovat ulkoministeriön arkiston asiakirjalähteet, jotka sijaitsevat 

Ulkoministeriön arkistossa Helsingissä, sekä Meksikon lähetystön omat arkistot, 

jotka sijaitsevat Oulun maakunta-arkistossa. Tärkeimmät lähteet tutkimukseni 

kannalta ovat Meksikon va. asiainhoitajien ja lähettiläiden ulkoministeriölle 

tuottamat raportit sekä lähetystön ja ulkoasiainministeriön kesken käyty 

kirjeenvaihto. Raportit ja kirjeet sisältävät arvioita Meksikon sisäpoliittisesta 

tilanteesta, ulkopolitiikasta, ja kauppapolitiikasta, sekä Suomen ja Meksikon 

välisistä suhteista. Arkistot eivät ole täydellisiä kokonaisuuksia, vaan joiltakin 

vuosilta arkistot puuttuvat tai niiden sisältö on hyvin rajallista. Asiakirjoissa on 

lovi vuosien 1939 – 1946 välillä. Tämä johtunee toisesta maailmansodasta, 

jolloin Suomi joutui keskittymään itsenäisyytensä puolustamiseen, eikä Suomen 

ja Meksikon välisiä diplomaattisuhteita oltu vielä tässä vaiheessa luotu. 

Vuodelta 1939 löytyy tosin Meksikon presidentin lähettämä ”osanotto” Suomen 

valtion ja kansan puolesta Suomen jouduttua sotaan Neuvostoliiton kanssa.29 

Raporttien ja kirjeiden puutteista tai runsaudesta voidaan myös tehdä päätelmiä 

kahdenvälisten suhteiden merkityksestä sekä Meksikon asemasta Suomen 

ulkopolitiikassa. Oman haasteensa tuovat myös raporttien hajanaisuus ja 

vähyys ajanjaksolla 1917 – 1948. Diplomaattisten suhteiden luomisen jälkeen 

                                                           
28

 Washingtonin lähettiläs oli akkreditoitu toimimaan Meksikossa. Käytännössä suhteita hoiti paikan 

 päällä Meksikossa väliaikainen asiainhoitaja. 
29 

UMA 12 L Meksiko. 
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tilanne kuitenkin paranee huomattavasti, raportoinnin muuttuessa säännölliseksi 

ja kattavammaksi. Toisaalta oman haasteensa toisen maailmansodan 

jälkeiseen tutkimukseen tuo tutkimuskirjallisuuden vähäisyys. Aiemmin tehdyt 

tutkimukset keskittyvät pääsääntöisesti aikaan 1917–1939 tai 1917–1946.  

 

Valitettavasti tutkimani ajanjakson lähettiläät tai väliaikaiset asiainhoitajat eivät 

ole julkaisseet muistelmia liittyen tehtäviinsä Meksikossa. Ainoastaan Johan 

Nykopp, joka toimi Washingtonista akreditoituna Meksikon lähettiläänä 1951 - 

1958, on julkaissut muistelmat, mutta nekin käsittelevät hänen Neuvostoliitto-

aikojaan. Tutkimukseni täydentävinä lähteinä käytän Ulkomaankaupan tilastoja. 

Lähdeaineisto on kuitenkin kattava tämän työn mittakaavassa ja pystyn 

vastaamaan niiden kautta tutkimuskysymyksiini.  

 

Tutkimukseni metodi on kansainvälisten suhteiden lähdekriittinen metodi. Sen 

mukaan tutkijan tulee huomioida lähteiden erityisluonne. Asiakirjoja tutkittaessa 

tutkijan tulee kiinnittää huomiota siihen, mitä asiakirjoissa on painotettu ja mitä 

niistä puuttuu. Lisäksi on pyrittävä selvittämään valtion taustamotiivit,30 sekä eri 

toimijoiden poliittiset tai henkilökohtaiset motiivit.31 Tutkittaessa kaukana 

toisistaan, niin maantieteellisesti kuin kulttuurisestikin sijaitsevien valtioiden 

kahdenvälisiä suhteita, on mielestäni tärkeää huomioida myös geopoliittiset 

tekijät. Suomen naapuruus Neuvostoliiton/Venäjän ja Meksikon naapuruus 

toisen suurvallan Yhdysvaltojen kanssa, tuovat kahdenvälisiin suhteisiin oman 

lisänsä. Suomen ja Meksikon historioista voidaan lisäksi löytää selviä 

yhteneväisyyksiä. Molemmat maat olivat osa toista valtiota pitkän ajan ennen 

itsenäistymistään ja joutuivat pian tämän jälkeen suuren naapurivaltion 

ekspansion kohteeksi menettäen maa-alueitaan. Molemmat etsivät kansallista 

identiteettiään ja rakensivat kansallista itsetuntoaan tapahtumien jälkeen. 

Huomionarvoista on myös se, että niin Suomen kuin Meksikonkin voidaan 

katsoa olevan mentaalisesti suhteellisen etäisiä suurvaltanaapureihinsa 

nähden. VESA VARES huomauttaa artikkelissaan Out of sight, not always out 

might. Bilateral realtions between distant small countries; methodological 

observations, että jopa toisistaan etäisillä valtioilla voi olla huomattavaa 

                                                           
30  

Nevakivi, Hentilä & Haataja 1993, 164.  
31 

 Nevakivi 1993, 57.  
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merkitystä toisen identiteettiin ja kansallistunteen rakentamiseen, vaikka se olisi 

vain väliaikaista.32  

 

Lähettiläiden tai asiainhoitajien välittämillä tiedoilla ja mielipiteillä sekä 

mielikuvilla asemamaastaan saattoi olla huomattava vaikutus Suomen 

ulkopolitiikan toimijoihin. Välimatkojen ollessa pitkät ja tiedonkulun oltua 

hidasta, lähettiläiden tai va. asiainhoitajien mielikuvat asemamaastaan 

saattoivat vaikuttaa merkittävästi kahdenvälisiin suhteisiin. Asemamaassaan 

toimivilla diplomaateilla saattoi olla huomattavasti enemmän 

vaikutusmahdollisuuksia kuin nykyään. 

 

Mielikuvatutkimuksen metodi voikin avata lähteitäni lisää. Mielikuvatutkimuksen 

avulla selvitetään ihmisten tai ihmisen kuvaa jostakin historian ilmiöstä tai 

asiasta aikakautensa lähteiden avulla.33 Mielikuvatutkimuksen teoriaa 

Pohjoismaissa kehitellyt OLAVI K. FÄLT määrittelee kuvan yksinkertaistetuksi 

versioksi todellisuudesta, joka muodostuu eri lähteistä saaduista tiedoista. Kun 

tutkitaan, mitä tarkoitusta kuva palvelee, mitä vääristymää siinä on havaittavissa 

ja miten kuva on muuttunut, voimme saada tietoa kuvan takana olevasta 

subjektista. Pitkät maantieteelliset etäisyydet sekä kulttuuriset ja poliittiset erot 

ovat otollisia luomaan erilaisia mielikuvia.34  

 

MERTALA käytti mielikuvatutkimusta yhtenä menetelmänään väitöskirjassaan 

Suomen ja Espanjan välisistä suhteista, mutta menetelmää hyödynnettiin 

lähinnä oppikirja- sekä lehdistölähteissä. ALENIUS on hyödyntänyt 

mielikuvatutkimuksen metodia artikkelissaan, jossa hän tutki Suomen 

Romanian-lähettiläiden luomia mielikuvia asemaastaan. Lähteinä 

ALENIUKSELLA oli Romanian-lähettiläiden tuottamat raportit.35 Näin ollen 

menetelmää voi onnistuneesti käyttää myös tutkittaessa lähettiläiden ja 

asiainhoitajien raporttien ja kirjeiden luomaa kuvaa asemamaastaan. 

Mielikuvatutkimuksen hyödyntäminen kahden kaukaisen valtion suhteiden 

                                                           
32  

Vares 2011, 6. 
33

 Fält 1997, 61–62. 
34 Fält 1982, 10–11. 
35

 Alenius 2011. 
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tutkimisessa voi olla hyvin antoisaa. Käyttämällä mielikuvatutkimusta 

perinteisten menetelmien rinnalla, voi lähteistä saada enemmän irti.  

 

Tutkimukseni jakautuu kolmeen päälukuun ja on rakenteeltaan kronologinen.  
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1. TUNNUSTAMISESTA YSTÄVIKSI 

 
 
Ensimmäinen luku kattaa kehitysvaiheen Suomen itsenäistymisestä toisen 

maailmansodan päättymiseen saakka. Suomen viralliset suhteet Meksikoon 

1920-, 1930- ja 1940-luvuilla perustuivat lähinnä taloudellisiin seikkoihin. 

Suhteilla ei ollut juurikaan poliittista merkitystä ja taloudellinen 

kanssakäyminenkin oli vähäistä. Tarkoitukseni on selvittää, minkälaiset nämä 

suhteet olivat, ja miksi ne olivat sellaiset kuin olivat.   

 

 
1.1. Tunnustaminen aloittaa virallisen kanssakäymisen  

 
 
Suomen itsenäistyttyä joulukuussa 1917 tuli ulkosuhteiden järjestäminen 

ajankohtaiseksi. Huolimatta siitä, että Suomella oli olemassa omat valtioelimet 

ja oma hallintokoneisto, tuoreesta valtiosta puuttui niin kokemusta kuin 

näkemystäkin ulkoasiainhoidon järjestämisestä.36 Perinteiden puuttuessa 

ulkoasiainhoito jouduttiin aloittamaan lähes tyhjästä.37 Ensisijaisen tärkeää oli 

tunnustusten hankkiminen ulkovalloilta. Ilman tunnustamista suvereeniksi 

valtioksi, olisi lähes mahdotonta järjestää elintarvikkeiden tuonti saati saada 

luottoa ulkomailta.38 Etusijalla olivat entisen emämaan lisäksi naapurimaat sekä 

Suomelle merkittäväksi nähdyt kauppakumppanit. Eurooppa-keskeisessä 

maailmassa Euroopan valtiot olivat luonnollisesti tärkeimpiä.39 Tunnustusten 

pyytäminen ulkovalloilta toteutettiin valtuuskuntadiplomatian kautta. Delegaatiot 

toimivat ilman pysyvää sijaintipaikkaa eri maiden pääkaupungeissa.40 

Ensimmäiset viralliset tunnustukset itsenäisyydelleen Suomi sai tammikuussa 

1918.41 

 

Tammikuussa 1918 Suomeen perustettiin eduskunnan alaisuuteen 

ulkoasiainkanslia, sekä nimitettiin ensimmäiset pysyvät diplomaattiedustajat 

                                                           
36 

Paasivirta 1968, 39. 
37 

Nevakivi 1988, 37. 
38

 Nevakivi 1988, 16. 
39 

Paasivirta 1968, 192. 
40

 Paasivirta 1968, 42. 
41 

Ensimmäiset Suomen tunnustaneet valtiot olivat Neuvosto-Venäjän lisäksi Ruotsi, Ranska ja Saksa. 

 Paasivirta 1968, 44. 
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ulkomaille.42 Itsenäistymisen alkuvaiheita vaikeutti nopeasti muuttuva 

kansainvälinen tilanne ensimmäisen maailmansodan muodossa sekä Suomen 

sisäinen hajaannus.43  Tilanne kärjistyi sisällissodaksi44, ja tunnustamisprosessi 

sekä ulkomaanedustuksen laajentuminen pysähtyivät.45 Itsenäistymisen 

jälkeinen puolueettomuuslinja ulkopolitiikassa muuttui sisällissodan 

seurauksena saksalaissuuntautumiseksi.46 Saksan hävittyä maailmansodan, 

Suomessa tapahtui suunnanmuutos länteen47 ja painopiste siirtyi käsittämään 

laajemmin koko Euroopan.48 Sisällissodan jälkeen Suomen hallituksen 

tavoitteena oli saattaa itsenäisyyden tunnustamisprosessi loppuun sekä 

pyrkimys puolueettomaan ulkopolitiikkaan. Ensimmäisen maailmansodan 

päättymisen johdosta järjestetyssä Pariisin rauhankonferenssissa toukokuussa 

1919 tehtiinkin päätös Suomen tunnustamisesta.49 Vuoden 1919 aikana 

Suomen kansainvälinen asema vakiintui ja suhteet myös länteen saatiin 

luotua.50 Suomi pyrki löytämään paikkansa kansainvälisessä politiikassa ja 

ilmoittamaan olemassaolostaan. Näin ollen tunnustuksia haettiin 

mahdollisimman monesta maasta, jopa sellaisista, joiden kanssa Suomella oli 

vähän yhteistä.51 

 

Suomen ulkoministeri Rudolf Holsti lähestyi joulukuussa 1919 kirjeitse 

Pariisissa olevaa Meksikon lähettilästä Suomen tunnustuksen saamiseksi 

Meksikolta. Kirjeessä tuotiin Meksikon tietoon, että Suomi oli julistautunut 

suvereeniksi ja riippumattomaksi valtioksi.52 Kirje oli samanlainen kuin muillekin 

                                                           
42 

Nevakivi 1988, 16–18. 
43

 Paasivirta 1968, 40. 
44

 Suomessa käytiin sisällissota 27.1.1918–15.5.1918. Sodasta käytetään näkökulmasta riippuen 

 nimitystä vapaussota, vallankumous, kapina, luokkasota, kansalaissota tai sisällissota. Sisällissota on 

 näistä neutraalein. Sodan vastakkaiset puolet olivat senaatin ja eduskunnan joukot eli valkoiset ja 

 kansanvaltuuskunnan johtamat punaiset. Valkoisten puolella sotaan osallistui myös saksalaisia ja 

 punaisten puolella venäläisiä. Ulkoasiainvaliokunnan ja –kanslian toiminta pysähtyivät sisällissodan 

 syttyessä. Ulkopolitiikkaa johdettiin sodan aikana Vaasasta käsin ja toimintamahdollisuudet olivat 

 huonot. Hentilä 2009, 108–116; Nevakivi 1988, 16–19; Paasivirta 1984, 116. 
45

 Nevakivi 1988, 18. 
46

 Valkoinen Suomi oli pyytänyt sotilaallista apua Saksalta sen jälkeen, kun Ruotsi oli kieltäytynyt 

avunannosta. Suomalaisten auttaminen sopi Saksan intresseihin, sillä sen suunnitelmiin kuului Suomen 

lopullinen irrottaminen Venäjän vaikutuspiiristä. Saksan osallistuminen Suomen sisällissotaan vaikutti 

ratkaisevasti johtaen sodan päättymiseen laillisen hallituksen voitoksi. Suomi oli sodan aikana sitoutunut 

poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti Saksaan. Nevakivi 1988, 23–24.  
47

 Kallenautio 1985, 30–39. 
48

 Paasivirta 1968, 144. 
49

 Nevakivi 1988, 56. 
50

 Kallenautio 1985, 57. 
51

 Vares 2011, 16. 
52

 UMA 1 C 33 Meksikon tunnustus 13.7.1920 nro 89/54. 
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valtioille lähetetyt.53 Lähettiläs vastasi seuraavan vuoden maaliskuussa ja 

ilmoitti jättäneensä pyynnön hallituksensa tietoon ja ratkaistavaksi.54 Meksiko 

tunnusti Suomen itsenäisyyden 13.7.1920.55 Kiinakin oli tunnustanut Suomen 

länsivaltojen esimerkin mukaisesti kesällä 1919.56 Meksikon kohdalla 

geopoliittisilla tekijöillä ei ollut samanlaista merkitystä, kuin Euroopassa. 

Esimerkiksi Itävalta-Unkari odotti Neuvosto-Venäjän tunnustavan Suomen 

itsenäisyyden ennen omaa toimintaansa.57 Suomi oli onnistunut 

vakiinnuttamaan kansainvälisen asemansa kesään 1920 mennessä, joten 

tunnustuksen saamiseen Meksikolta ei liittynyt ongelmia. Lähteistä ei tule ilmi 

tunnustamista edellytettäviä ehtoja. Meksiko sijaitsee maantieteellisesti 

kaukana Suomesta ja Euroopasta, joten Suomen tunnustaminen ei vaikuttanut 

Meksikon kansainvälisiin suhteisiin. 

 

Miksi valtiot yleensä tunnustavat toisia valtioita? Oikeustieteelliseltä kannalta 

itsenäisen valtion tulee pystyä puolustamaan rajojaan, ylläpitämään poliittista 

järjestelmäänsä ja solmimaan yhteydet muihin valtioihin. Kun nämä 

tunnusmerkit täyttyvät, katsotaan uuden valtioyhteisön ja kansainvälisen 

oikeuden subjektin syntyneen. Käytännössä tämä tarkoittaa muiden valtioiden 

vahvistusta uuden valtion synnystä.58 Todennäköisesti Meksiko tunnusti 

Suomen kansainvälisten suhteiden perinteiden ja länsimaiden esimerkin 

mukaisesti. 

 

Muutkin Latinalaisen Amerikan maat tunnustivat Suomen nopeasti. Argentiina 

oli toiminut ensimmäisenä toukokuussa 1918 ja viimeinenkin tunnustus, joka tuli 

Paraguaylta, saatiin vuonna 1921.59 Alueen merkitys Suomelle oli puhtaasti 

kaupallinen.60 

 

                                                           
53

 Uola 1995, 57. 
54

 UMA 1 C 33 Meksikon tunnustus 13.7.1920 nro 89/54. 
55

 Suomen diplomaattiset suhteet ulkovaltoihin 1918–1992 1993, 90. 
56

 Uola 1995, 57. 
57

 Pietilä 2008, 22. 
58

 Tieteen termipankki. Oikeustiede. Valtion tunnustaminen: 

 http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtion_tunnustaminen/laajempi_kuvaus. Viitattu  

29.8.2016. 
59

 Suomen diplomaattiset suhteet ulkovaltoihin 1918–1992 1993, 13, 144; Aronen & Pakkasvirta 1998, 

 11. 
60

 Aronen & Pakkasvirta 1998, 11. 

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtion_tunnustaminen/laajempi_kuvaus
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1.2. Meksikolla ei poliittista merkitystä Suomelle 

 

Suomen ulkomaanedustus kasvoi voimakkaasti 1920-luvun alussa ja muutamia 

edustustoja perustettiin myös Euroopan ulkopuolelle vuosikymmenen 

kuluessa.61 Näitä olivat Aasiassa Japani62 ja Kiina63 sekä myöhemmin myös 

Latinalaiseen Amerikkaan perustettu Buenos Airesin-lähetystö Argentiinassa. 

 

Vuonna 1923 Suomen Washingtonin-lähettiläs Axel Leonard Åström keskusteli 

ulkoasiainministeri J.H. Vennolan kanssa diplomaattisuhteiden järjestämisestä 

Meksikon kanssa. Tuolloin päädyttiin toteamaan, ettei Meksikolla ole merkitystä 

Suomen ulkopolitiikalle.64 Samana vuonna Yhdysvallat tunnusti Meksikon 

hallituksen ja maiden väliset suhteet paranivat huomattavasti.65 Huolimatta 

vuonna 1919 tehdystä päätöksestä diplomaattiedustuston laajentamisesta,66 

Suomen hallituksessa ei ollut varsinaista kiinnostusta virallisten suhteiden 

solmimiseen Latinalaisen Amerikan maihin.67 Näin ollen suhtautuminen 

Meksikoon oli samassa linjassa yleisen asenteen kanssa, kun puhutaan 

Suomen suhteista Latinalaiseen Amerikkaan. 

 

Ulkomaanedustuksen kasvu sai osakseen myös kritiikkiä eduskunnassa,68 

etenkin kasvaneiden menojen myötä. Vuodesta 1919 lähtien eduskunta päätti 

edustustojen sijainnista, vakanssien perustamisesta sekä palkoista. Tämä johti 

vuonna 1921 Madridin-lähetystön ja vuotta myöhemmin Bukarestin- ja Tokion-

lähetystöjen määrärahojen poistamiseen. Eduskunnan mielestä näillä 

diplomaattisilla suhteilla oli vähäinen merkitys Suomelle.69 Edustusverkon 

tarkoituksenmukaisuuteen kiinnitettiin vuosikymmenen alussa entistä 

                                                           
61

 Paasivirta 1968, 142. 
62

 Ibid. 
63

 Suhteiden luomista Kaukoitään perusteltiin ensin kaupallisilla suhteilla, myöhemmin myös poliittisilla 

 tarkoitusperillä. Uola 1995, 51–64. 
64

 UMA 12 L: Meksiko 
65

 Minkkinen 2009, 73. 
66

 Paasivirta 1968, 142. 
67

 Paasivirta 1968, 183. 
68

 Vuoden 1919 Suomen hallitusmuodon mukaan Suomen virallista ulkopolitiikka johti presidentti,  

hallitus käytti toimeenpanovaltaa ja eduskunnalle kuului parlamentaarinen valvonta sekä budjettivaltansa  

perusteella myös päätäntävalta ulkoasiainhallinnon menoista. Valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunta toimi  

ulkopolitiikan asiantuntijana. Paasivirta 1968, 108, 118. 
69

 Paasivirta 1968, 126–128. 
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tarkempaa huomiota,70 eikä ulkoasiainhallintoa ja diplomaattista toimintaa juuri 

arvostettu eduskuntapiireissä.71 Vähäisen poliittisen mielenkiinnon lisäksi myös 

valtion säästötoimet ulkomaanedustuksessa vaikuttivat todennäköisesti siihen, 

ettei diplomaattisia suhteita järjestetty Meksikon kanssa. Diplomaattisuhteiden 

järjestämistä Meksikon kanssa ei pidetty tarkoituksenmukaisena. 

 

Meksikon vallankumouksen sotilaallinen vaihe kesti aina vuoteen 1920 saakka. 

Tilannetta rauhoitti kuitenkin vuonna 1917 säädetty uusi perustuslaki, joka 

sisälsi kiellon presidentin uudelleenvalinnasta, sosiaalisia uudistuksia, 

ulkomaalaisia sijoittajia koskevia asetuksia sekä määritelmän ulkomaalaisten 

oikeuksista Meksikossa. Toinen tärkeä vallankumouksen tuottanut asiakirja oli 

presidentti Carranzan ulkopoliittinen doktriini vuodelta 1919. Sen tärkeimpien 

ajatusten mukaisesti Meksikossa ei hyväksytty ulkomaalaisten ylivalta-asemaa 

suhteessa meksikolaisiin ja kaikki valtiot nähtiin kansainvälisoikeudellisesti tasa-

arvoisina. Lisäksi tavoitteena oli luoda sopimuksia ja liittoumia Latinalaisen 

Amerikan ja muiden valtioiden kanssa, mikäli ne tukisivat meksikolaisten 

etuja.72 Näistä uudistuksista huolimatta Meksiko oli 1920-luvun alussa edelleen 

vallankumouksen jälkeisessä hajaannustilassa sekä kansainvälisesti 

eristyksissä. Maa pyrki järjestämään poliittisia ja taloudellisia rakenteitaan.73  

 

1920-luvun alun Suomen ulkopolitiikka oli nimenomaan turvallisuuspolitiikkaa ja 

ulkopoliittinen huomio keskittyi lähialueille. Suomen suhteet molempiin 

lähinaapureihin olivat heikentyneet74 ja ratkaisua haettiin 

reunavaltiopolitiikasta75 ja laajemmin kansainvälisestä yhteisöstä.76 

Kansainliittoon liittyminen oli yksi aikakauden merkittävimmistä ulkopoliittisista 

toimenpiteistä, joilla pyrittiin turvaamaan Suomen geopoliittinen asema.77 

Suomelle oli tärkeämpää selvittää suhteensa lähinaapureihinsa sekä tärkeisiin 

                                                           
70

 Nevakivi 1988, 93. 
71

 Paasivirta 1968, 129-131. 
72

 Minkkinen 2009, 50–59. 
73

 Minkkinen 2009, 60–67, 74. 
74

 Ruotsin kanssa välit olivat tulehtuneet Ahvenanmaan kriisin myötä. Venäjän kanssa kiisteltiin Itä- 

Karjalassa tapahtuneesta kapinasta. Paasivirta 1984, 259–264. 
75

 Suomi pyrki yhteistyöhön reunavaltioiksi kutsuttujen Baltian maiden ja Puolan kanssa. Tarkoituksena 

 oli yhteistyön kautta lujittaa maiden keskinäistä asemaa Neuvostoliittoa vastaan. Paasivirta 1984, 256– 

267. 
76

 Paasivirta 1984, 255–256. 
77

 Suomi liittyi Kansainliittoon joulukuussa 1920. Hentilä 2009, 138; Nevakivi 1988, 140. 
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kauppakumppaneihin. Vallankumouksen jälkeisessä hajaannuksen tilassa ollut 

Meksiko ei kiinnostanut Suomen ulkopolitiikan toimijoita.   

 

Suomen kaupallisia mahdollisuuksia pyrittiin kuitenkin laajentamaan myös 

muihin maanosiin ja suomalaisissa vientipiireissä konsuliedustus78 oli nähty 

tärkeäksi vienninedistämiskeinoksi.79 Suomen ulkoasiainhallinnon pyrkimyksenä 

oli alkuvaiheessa luoda suhteellisen edullinen edustusverkosto, ja puhuttaessa 

Euroopan ulkopuolisiin valtioihin järjestettävästä edustuksesta, konsulitoiminta 

nähtiin edullisempana sekä tarkoituksenmukaisempana Suomen tilanteeseen.80 

Latinaisessa Amerikassa liikkui vähän suomalaisia, joten konsulitoiminta oli 

järjestetty käyttämällä hyödyksi paikalla jo olevia pohjoismaalaisia sekä 

nimittämällä asemamaan kansalaisia konsulin virkoihin.81 Kunniakonsuleiden 

valinta riippuikin hyvin paljon sopivien henkilöiden ominaisuuksista ja heidän 

mielenkiintonsa suuntautumisesta. Koska kunniakonsuleiden tuli korvata niitä 

puutteita, joita virallisen diplomaattiedustustoverkoston hidas kehittyminen 

Latinalaisessa Amerikassa aiheutti, oli konsuleiden valinta vahvasti sidottu 

heidän kaupallisiin kykyihin ja siitä saatavaan hyötyyn.82 Ensimmäinen 

kunniapääkonsulin virasto oli perustettu Buenos Airesiin vuonna 1922.83 Kaksi 

vuotta myöhemmin Suomen ensimmäiseksi kunniakonsuliksi Meksikoon 

nimitettiin tanskalainen Oscar E. Festersen. Hänen toiminta-alueensa käsitti 

koko Meksikon tasavallan.84  

 

Vuoden 1926 lopulla Åström lähestyi ulkoasiainministeri E. N. Setälää. Åströmin 

mukaan tilanne Meksikossa oli muuttunut merkittävästi ja maasta kannattaisi 

hankkia tietoja, jotta Suomessa pystyttäisiin muodostamaan oikea kuva 

asioiden tilasta. Åströmin näkemyksen mukaan nämä ilmiöt olivat omiaan 

vaikuttamaan niin Pohjois-, Keski- kuin Etelä-Amerikankin kansainväliseen 
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politiikkaan. Näillä merkittävillä ilmiöillä lähettiläs Åström tarkoitti Meksikon 

presidentti Calles’in ”bolsevikkisympatioita” sekä hänen tietoonsa tullut ”Sovjet-

Venäjän” edustuston toiminta alueella. Åströmin tietojen mukaan edustusto johti 

”agitatsioonitoimintaa” Meksikossa sekä muualla Keski- ja Etelä-Amerikan 

valtioissa. Åström epäili Venäjän bolsheviikeillä olevan osuutta asiaan. Tietoja 

pystyttäisiin parhaiten hankkimaan perustamalla pysyvä edustusto Meksikoon.85   

 

Meksiko olikin solminut diplomaattiset suhteet Neuvostoliiton kanssa vuonna 

1924 ja Yhdysvalloissa esiintyi pelkoja siitä, että Meksikosta muodostuisi 

Neuvostoliiton Yhdysvaltoihin suuntaaman propagandan tukikohta. Meksikon ja 

Neuvostoliiton vallankumouksellisten hallitusten suhteet koettiin Yhdysvalloissa 

uhkana myös maan eteläisille intresseille. Yhdysvaltojen lisäksi myös muut 

länsivallat toteuttivat bolsevikki-hallinnon eristämiseen pyrkivää politiikkaa.86 

Suomikin esiintyi kansainvälisessä julkisessa keskustelussa mielellään 

kommunismivastaisena maana. Ulkoministeri Hjalmar J. Procopé kirjoitti 

muistiinpanoihinsa vuonna 1926 Suomen ulkopolitiikan tärkeimmäksi ja 

ainoaksi tehtäväksi Neuvostoliiton läheisyyden aiheuttaman vaaran 

neutralisoiminen.87 Koko 1920-luvun ajan Suomessa ajateltiin Venäjän 

imperiumin palaavan entiselleen neuvostohallituksen johdolla.88  

 

Suomalaisten diplomaattien mielikuviin vaikuttivat 1920-luvulla ja etenkin 1930-

luvun kuluessa vahvasti turvallisuuspoliittinen ajattelu. Muun muassa 

suomalaisten suhtautuminen Japaniin oli lähestulkoon myötämielistä maan 

hyökätessä Mantsuriaan. Taustalla vaikutti Venäjän ja Japanin välinen sota 

vuosina 1904–1905, jonka myötä Suomessa oli muodostunut positiivinen kuva 

Japanista, joka toimillaan vähensi Neuvostoliiton painetta Suomea kohtaan. 

Suomen näkökulmasta Japani toimi esteenä kommunismin leviämiselle.89 Tämä 

turvallisuuspoliittinen näkökulma heijastui myös Suomen ja Kiinan välisiin 

suhteisiin. 1930-luvun laman myötä ulkomaanedustuksen menoja karsittiin ja 

Suomi teki Aasian edustuksessa turvallisuuspolittiisen ratkaisun alentamalla 

Kiinassa olevan konsulin arvoa ja vastaavasti korottamalla Japanissa olevan 
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lähetystön statusta.90 

 

Näillä turvallisuuspoliittisilla tekijöillä oli varmasti merkitystä Åströmin 

näkemyksiin tilanteesta. Åström seurasi Yhdysvaltojen ja Meksikon, ja toisaalta 

Meksikon ja Neuvostoliiton välisiä suhteita aitiopaikalta. Se, saiko Åström 

tietonsa Yhdysvalloissa esiintyvästä keskustelusta, vai Meksikossa olevalta 

konsulilta, ei tule ilmi lähteistä. Oletettavasti hänen näkemyksiinsä on 

vaikuttanut asemamaansa Yhdysvaltojen asenne Meksikon ja Neuvostoliiton 

välisiä suhteita kohtaan.  Åströmille muodostunut mielikuva ei kuitenkaan ollut 

omituisuus, kun otetaan huomioon läntisessä maailmassa ja Suomessa 

yleisesti vallinnut neuvostovastaisuus. Näin ollen niin Suomen kuin Meksikonkin 

geopoliittinen asema olivat omiaan vaikuttamaan myös Suomen suhteisiin 

niinkin kaukaiseen maahan kuin Meksikoon, otettaessa huomioon, että Åström 

käytti Suomen itäisen naapurin toimintaa Meksikossa diplomaattisuhteiden 

solmimisen yhtenä perusteena.  

 

Åström perusteli diplomaattisuhteiden järjestämistä myös kaupallisilla suhteilla. 

Hänen näkemyksensä mukaan sikäläinen konsulitoiminta tarvitsi 

persoonallisempaa ohjausta, jotta Suomen vientimahdollisuudet Meksikoon 

saataisiin kunnolla selvitettyä.91 Suomen ulkoasiainhallinnossa ilmeni kritiikkiä 

niin lähettiläiden kuin konsuleidenkin kauppapoliittista raportointia kohtaan. 

Ulkoasiainhallinnon näkemyksen mukaan nämä eivät raportoineet 

asemamaansa kaupallisista asioista tarpeeksi seikkaperäisesti. Lisäksi 

konsuleiden aktiivisuuteen vaikuttivat usein heidän omat kaupalliset 

intressinsä.92 Åström ehdotti Washingtonin lähettilään akkreditoimista 

Meksikoon,93 mutta perustelut eivät vakuuttaneet ulkoasiainministeriötä, eivätkä 

näin ollen aiheuttaneet toimenpiteitä. Eurooppa-keskeisyys sekä vähäiset 

poliittiset ja kaupalliset intressit olivat merkittävimmät syyt, miksi Åströmin 

ehdotukset eivät saaneet vastakaikua.  

 

Ajatukset diplomaattisen edustajan nimittämisestä johonkin Latinalaisen 
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Amerikan maahan kypsyivät hitaasti 1920-luvun kuluessa. Tilanne muuttui, kun 

suomalaisissa vientipiireissä nähtiin tarpeelliseksi saada virallisen edustuksen 

tuomaa apua Etelä-Amerikan markkinoilla. Tässä suhteessa myös 

jälkeenjääneisyys Skandinavian maihin verrattuna vauhditti asian 

ajankohtaistumista.94 Myös lehdistössä kannatettiin Suomen edustuksen 

laajentamista Latinalaiseen Amerikkaan kaupallisten etujen perusteella.95 

Vuonna 1929 lähetystö päätettiin perustaa Buenos Airesiin, Suomen 

kaupallisten intressien painopisteen ollessa etenkin Argentiinassa.96 Vuonna 

1922 ulkoasiainministeriö oli ilmoittanut eduskunnalle pyrkivänsä hoitamaan 

suhteet Latinalaiseen Amerikkaan Madridin-edustustosta käsin. Järjestely ei 

kuitenkaan toiminut pitkien matkayhteyksien vuoksi, joten lähetystö päätettiin 

perustaa paikan päälle.97 Lähettiläs toimi myös Suomen lähettiläänä Rio de 

Janeirossa sekä vuodesta 1931 lähtien myös Santiago de Chilessä ja vuodesta 

1935 Uruguayassa. Vuodesta 1929 lähtien Washingtonin lähettiläs toimi myös 

Suomen edustajana Kuubassa.98 Ulkomaankaupan tärkeys muodosti sen 

leimallisen piirteen, miksi konsuli- ja edustusverkostoa lähdettiin laajentamaan 

Latinalaiseen Amerikkaan. Suomen Meksikon edustuksen järjestelyt eivät näin 

olleet maanosaan nähden poikkeus.  

 

1930-luvun alussa alkaneen maailmanlaajuisen laman myötä Suomi joutui 

etsimään ratkaisuja viennin edistämiseen ja laajentamiseen. Kun 

eurooppalaiset kauppakumppanit olivat taloudellisessa ahdingossa, 

ulkomaankauppaa ja etenkin puunjalostustuotteiden vientiä pyrittiin 

laajentamaan Yhdysvaltojen lisäksi Latinalaiseen Amerikkaan. 

Markkinatutkimuksia tehtiin maanosaan aina Meksikoa myöten ja paperinvienti 

alkoi kasvaa vuosikymmenen alusta lähtien.99 Merkittävimpiä suomalaisia 

vientituotteita Meksikoon olivat puunjalostustuotteet sekä Valion juustot.100 

Suomen vienti Meksikoon oli kasvanut huomattavasti edelliseen 

vuosikymmeneen verrattuna,101 ja konsuliedustuksen laajentamiselle oli näin 
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tarvetta. Vuonna 1933 Festersenin avuksi nimitettiin kunniavarakonsuliksi 

suomalainen liikemies Leo Karl Grönroos.102 Vuoden päästä 

ulkoasiainministeriö kehotti Washingtonissa olevaa lähetystöä etsimään 

konsulin myös Veracruzin satamakaupunkiin. Kaksi vuotta myöhemmin 

meksikolainen Gabriel Louis Barranos nimitettiinkin kunniavarakonsuliksi 

kyseessä olevaan kaupunkiin ja saman vuosikymmenen loppupuolella 

perustettiin myös konsulinvirasto Tampicon kaupunkiin. Meksikon 

konsuliedustus säilyi sellaisenaan toisen maailmansodan päättymiseen 

saakka.103  

 

 

1.3. Meksiko ehdottaa Ystävyyssopimusta 

 

Vuoden 1935 elokuussa Meksikon Washingtonissa oleva suurlähettiläs F. C. 

Nájera lähestyi Suomen Washingtonin lähettiläs Eero Järnefeltiä, toiveenaan 

ystävyyssopimuksen solmiminen Suomen kanssa. Taustalla oli Meksikon 

hallituksen pyrkimys solmia läheisempiä suhteita myös sellaisten maiden 

kanssa, joiden kanssa Meksikolla ei ollut merkittäviä poliittisia tai kaupallisia 

suhteita. Meksiko oli aiemmin solminut vastaavan sopimuksen muun muassa 

Yhdysvaltain ja Turkin kanssa, ja tavoitteena oli samanlainen sopimus Suomen 

kanssa.104 Meksikon valtion voidaan sanoa noudattaneen niin kutsuttua 

universaaliperiaatetta105 kansainvälisiä suhteita luodessaan. Taustalla 

vaikuttivat myös Meksikon alijäämäinen kauppatase ja taloudellinen 

riippuvaisuus Yhdysvalloista. Kaupallisten suhteiden avaaminen Eurooppaan 

tuli ajankohtaiseksi. SUUTARINEN perustelee Meksikon motiiveja myös 

poliittisilla syillä. Meksikon vallankumousajan jälkeinen eristyneisyys ja 

bolshevismin leviämisen pelko motivoi Meksikoa lähestymään Suomea. Suomi 

oli onnistunut estämään bolshevismin leviämisen maahansa.106 Meksikon 

suhteet Neuvostoliiton kanssa olivatkin kiristyneet jo 1920 – luvun lopulla ja 
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katkenneet vuonna 1930.107 Meksiko pyrki pois eristäytyneestä kansainvälisestä 

asemastaan solmimalla suhteita maiden kanssa, joiden kanssa sillä ei vielä ollut 

huomattavaa kahdenvälistä poliittista tai kaupallista toimintaa. 

 

Lähettiläs Nájera’n mukaan Meksikon hallituksen suunnitelmissa oli Meksikon 

Tukholman edustajan akreditoiminen myös Meksikon Suomen edustajaksi. 

Meksikon hallitus toivoi Suomen järjestävän diplomaattisen edustajan 

Meksikoon samoin tavoin. Lähettiläs Järnefelt näki ystävyyssopimuksen 

hyödylliseksi valtioiden keskeisille suhteiden kehitykselle.108 Myös 

ulkoasiainministeriö katsoi ystävyyssopimuksen solmimisen suotavaksi. 

Ulkoasiainministeriö kuitenkin toivoi sopimukseen lisättävän artiklan, jossa 

sovittaisiin maiden välillä tehtävästä kauppasopimuksesta mahdollisimman 

pian. Byrokraattisista syistä ulkoasiainministeriöstä ehdotettiin sopimukseksi 

samanlaista sopimusta kuin Suomen tekemät aikaisemmat ystävyyssopimukset 

olivat olleet.109 Suomi oli solminut sisällöltään samankaltaiset 

ystävyyssopimukset Turkin kanssa vuonna 1926, Kiinan kanssa vuonna 1927, 

Afganistanin kanssa vuonna 1930 sekä Iranin kanssa vuonna 1933.110 Suomi 

oli halunnut myös Kiinan kanssa solmimaan ystävyyssopimukseen maininnan 

pikaisista kauppasopimusneuvotteluista.111 Vuoden 1937 aikana Suomi oli 

myös solminut muun muassa kulttuurisopimuksen Unkarin ja Puolan kanssa 

sekä kauppasopimuksen Italian kanssa.112  

 

Meksikon hallitus hyväksyi Suomen ehdotuksen ystävyyssopimuksesta.113 

Sopimuksen allekirjoittivat 2.10.1936 Meksikon Washingtonin lähettiläs Nájera 

sekä Suomen lähettiläs Järnefelt. Ratifiointiasiakirjat vaihdettiin 12.5.1937.114 

Sopimus sisälsi molemmin puolisen oikeuden diplomaattisten edustajien 

lähettämisestä, sekä konsuliedustajien nimittämisestä. Diplomaattisuhteiden 
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solmimiseen oli selvää pyrkimystä, mutta ajankohtaan ei kuitenkaan 

sopimuksessa otettu kantaa. Sitä vastoin sopimuksen neljännen artiklan 

mukaan maiden välinen kauppasopimus olisi solmittava mahdollisimman 

pian.115 Suomi oli solminut 1930-luvun kuluessa kauppasopimukset Argentiinan, 

Brasilian, Chilen ja Uruguayn kanssa.116 Valtio oli ottanut suurempaa roolia 

kauppasuhteiden järjestämisessä 1930-luvun lamasta lähtien ja virallisista 

kauppaneuvotteluista toisten maiden kanssa oli muodostunut merkittävä osa 

kansainvälisten suhteiden hoitoa.117  Ystävyyssopimukseen lisätty artikla 

kauppasuhteista kertoo Suomen pyrkimyksistä edesauttaa kaupallisia 

mahdollisuuksiaan Meksikossa. Sopimus nähtiin hyödylliseksi, etenkin kun 

kaupankäynti Meksikon kanssa oli lisääntynyt vuosikymmenen kuluessa. 

 

Suomen kannalta asiaan vaikutti varmasti myös se seikka, että muilla 

Pohjoismailla oli jo viralliset suhteet Meksikon kanssa.118 Yleisesti ottaen 

Suomella ei ollut tarkoitusta laajentaa suhdekenttää kaikkia valtioita koskeviksi, 

mutta maailmanlaajuinen lama ja vaatimukset kaupallisissa piireissä olivat 

varmasti omiaan vaikuttamaan ystävyyssopimuksen allekirjoittamiseen. Se, että 

ystävyyssopimuksen solmimiseen liittyvää keskustelua käytiin vähän lähetystön 

ja ulkoministeriön kesken, kertoo siitä, ettei sopimuksella ollut huomattavaa 

poliittista merkitystä Suomen näkökulmasta. Oletettavasti sillä ei nähty ainakaan 

olevan haittaa Suomen kansainväliselle asemalle tai Suomen ja Meksikon 

kahdenvälisille suhteille. Ystävyyssopimus syvensi maiden kahdenvälisiä 

suhteita luoden pohjan suhteiden kehitykselle. 

 

 

1.4. Sota kasvattaa Suomen mainetta 

 

Kansainvälinen tilanne oli kiristynyt Euroopassa 1930-luvun kuluessa ja lopulta 

tilanne kärjistyi toisen maailman sodan syttymiseen Saksan hyökätessä 

Puolaan vuonna 1939. Sodan pääasialliset osapuolet olivat Saksan, Italian ja 
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Japanin johtamat akselivallat sekä Britannian, Neuvostoliiton, Ranskan, Kiinan 

tasavallan sekä Yhdysvaltojen muodostamat liittoutuneet. Sotaa käytiin 

maailmanlaajuisesti vuosien 1939–1945 välillä. Suomi joutui mukaan sotaan 

Neuvostoliiton hyökätessä Suomeen marraskuussa 1939.119 

 

Neuvostoliitto oli aiemmin esittänyt sotilastukikohtien saamista käyttöönsä 

Baltian maista ja jatkoi vaatimuksia Suomen suunnalla. Suomi kutsuttiin 

neuvottelemaan ”konkreettisista poliittisista kysymyksistä”. Suomen 

ulkoministeriö tiedotti nopeasti ulkomaiden hallituksia tapahtuneesta, joka 

kuvattiin ”vaaralliseksi pohjoismaiden kannalta sekä kriittiseksi oman maan 

koskemattomuuden ja itsenäisyyden näkökulmasta”.120 Kun Suomen ja 

Neuvostoliiton neuvottelut olivat alkamassa, Ruotsin kuningas kutsui 

Pohjoismaiden valtiomiehet koolle Tukholmaan keskustelemaan pohjoismaiden 

puolueettomuuteen liittyvistä ongelmista.121 Suomen ja Neuvostoliiton välisten 

neuvotteluiden myötä Suomi sai osakseen myötätuntoa muissa maissa122, ja 

muun muassa Espanjalainen lehdistö seurasi neuvotteluiden kulkua ja nosti 

Suomea ja suomalaisuutta esiin.123 Tapahtumat huomioitiin myös Meksikossa. 

Presidentti Cárdenas oli kiinnostunut Suomen ja Neuvostoliiton välisten 

neuvotteluiden kulusta ja lähettikin oma-aloitteisesti sähkeen Tukholmaan: 

 

Meksikon kansa ja hallitus seuraavat suurimmalla myötätunnolla 

kokousta, jota parhaillaan pidetään, sillä se tuo ilmi pyrkimyksen 

puolustaa oikeuden asiaa, joka palvelee sinne kokoontuneita kansoja.124 
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Suomen ulkopoliittinen linjaus oli koko itsenäisyyden ajan nojannut 

puolueettomuuteen, Kansainliittoon sekä liittoutumattomuuteen. Suomi vetosikin 

Kansainliittoon toiveenaan neuvottelumahdollisuudet Neuvostoliiton kanssa 

sekä – ellei sotaa saataisi loppumaan – mahdollinen apu ulkovalloilta. Suomen 

ja Neuvostoliiton välistä kysymystä käsiteltiin Kansainliiton yleiskokouksessa ja 

neuvostossa. Merkille pantavaa oli jäsenvaltioiden esiintyminen geopoliittisen 

asemansa mukaisesti. Neuvostoliiton toimia vastaan jyrkimmin esiintyivät juuri 

Latinalaisen Amerikan valtiot, joiden riski sotaan oli kaikista pienin.125 Pienen 

Suomen taistelu suurvaltaa vastaan herätti yleismaailmallisen sympatian 

Suomea kohtaan126 ja diplomaattiset suhteet myös Latinalaiseen Amerikkaan 

politisoituivat tältä osin, kun Suomi sai humanitaarista apua muun muassa 

Argentiinalta, Brasilialta, Ecuadorilta, Uruguaylta ja Venezuelalta.127 Myös 

Meksikon asenne oli Suomea kohtaan myötämielinen. Tästä 

huomionarvoisimpana esimerkkinä oli presidentti Cárdenasin oma-aloitteinen 

tervehdys Suomen kansalle: 

 

Sen hyökkäyksen edessä, jonka uhriksi Suomen kansa on joutunut, 

Meksikon kansa ja hallitus ilmaisevat sille vielä kerran sydämelliset 

myötätuntonsa.128 

 

Siirtomaahistoriansa ja toisaalta naapurinsa Yhdysvaltain aggressiivisen 

ekspansion takia Meksiko oli esiintynyt ulkopoliittisissa kannanotoissaan 

vahvasti anti-imperialistisena.129 Pienen sodan riskin lisäksi tälläkin saattoi olla 

vaikutusta presidentti Cárdenasin ”osanottoon” Suomen kansalle. 

 

Talvisodan syttyessä diplomaattisuhteita eikä kauppasopimusta Suomen ja 

Meksikon välillä oltu ehditty solmia ja sodan kuluessa Veracruzin ja Tampicon 

konsulinvirastot käytännössä lopettivat toimintansa ja suhteiden vähäinen 

kehitys katkesi.130 Suomen edustustot Buenos Airesissa ja Rio de Janeirossa, 
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jotka olivat Suomen ainoat pysyvät edustustot Latinalaisessa Amerikassa, 

lopettivat myös toimintansa sodan aikana.131 Mutta kuten aiemmin todettiin 

Suomi vastaanotti humanitaarista apua kyseessä olevilta mailta. Myös 

Meksikossa esiintyi talvisodan aikana avustustoimintaa Suomen hyväksi. 

Avustuskomitea muodostui enimmäkseen amerikkalaisista ja ruotsalaisista 

siirtolaisista sekä muutamista meksikolaisista ja Suomen konsuli Festersenistä. 

Avustustoiminnan päätapahtumia olivat härkätaistelu, tanssiaiset, konsertit sekä 

maailmanennätysjuoksija Taisto Mäen kilpailukiertue. Tapahtumat tuottivat 

Suomen hyväksi noin viisituhatta dollaria, jotka hyvitettiin Suomen Punaiselle 

Ristille.132 Myös muualla toteutettiin samanlaista avustustoimintaa. Esimerkiksi 

Espanjasta Suomi sai median sympatioiden ja huomion lisäksi materiaalista 

apua ja rahalahjoituksia.133 Talvisota päättyi Moskovan rauhaan 13.3.1940 

rauhanehtojen ollessa Suomelle kovat. Suomi menetti 10 % maapinta-alasta ja 

yli 400 000 ihmistä menetti kotinsa.134 

 

Talvisota ja sitä edeltäneet tapahtumat nostivat Suomen Meksikon viralliseen 

tietoisuuteen. Meksikossa seurattiin mielenkiinnolla Suomen ja Neuvostoliiton 

suhteiden kehittymistä sotien jälkeen. Va. asiainhoitaja Olavi Saikku korostaakin 

vuoden 1952 raportissaan presidentti Cárdenas’n ansiota Suomi-kiinnostuksen 

herättämisestä Meksikossa. Myös Meksikon lehdistö seurasi talvisodan 

tapahtumia mielenkiinnolla.135 

 

Moskovan rauha oli luonteeltaan kuitenkin väliaikainen, maailmansodan 

jatkuessa Suomi oli edelleen poikkeustilassa ja maan taloudellinen tilanne oli 

huono. Saksa eteni Euroopassa valloittaen uusia alueita ja Itämerestä 

muodostui Saksan sisämeri Saksan vallattua Tanskan ja Norjan. Suomella oli 

käytännössä mahdollisuus käydä kauppaa ainoastaan Ruotsin, Saksan ja 

Neuvostoliiton kanssa. Neuvostoliiton aluevaatimusten ja poliittisen 

painostuksen myötä Suomi lähentyi Saksan kanssa ja lopulta Suomi liittyi 

sotaan Neuvostoliittoa vastaan Saksan rinnalla. Suomen ja Saksan 

hyökkäyssotaa Neuvostoliittoa vastaan vuosina 1941–1944 kutsutaan Suomen 
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historiankirjoituksessa jatkosodaksi.136 Sodan myötä Suomen diplomaattiset 

suhteet länteen katkesivat, kun Iso-Britannia katkaisi diplomaattiset suhteet 

heinäkuussa 1941.137 Yhdysvallat katkaisi diplomaattiset suhteet Suomeen 

kesäkuussa 1944 ja Washingtonin-lähetystö lakkasi toimimasta.138  

 

Jatkosodan myötä Suomesta tuli virallisesti myös Meksikon vihollismaa ja osa 

Suomen Meksikon konsuleista koki Suomen poliittisen tilanteen haitallisena 

heidän asemalleen.139 Konsuleiden toiminta tosin oli jo käytännössä lakannut 

talvisodan kuluessa. Suomea koskivat samat vihollismaiden omaisuutta ja 

hoitoa koskevat lain määräykset kuin muitakin Saksan rinnalla taistelleita 

valtioita. Nämä määräykset olivat voimassa vuoden 1951 helmikuuhun saakka, 

mutta ne eivät vaikuttaneet maiden välisiin suhteisiin. Saikun mukaan yleinen 

suhtautuminen Suomeen oli Meksikossa edelleen myötätuntoista.140 Myötätunto 

Suomea kohtaan vaikuttaisi olleen yleistä Latinalaisessa Amerikassa, sillä 

Brasilia ja Argentiina eivät katkaisseet diplomaattisia suhteitaan Suomeen siitä 

huolimatta, että Brasilia katkaisi suhteensa Saksaan, Japaniin ja Italiaan ja 

Argentiina puolestaan Saksaan ja Japaniin.141  

 

Jatkosota päättyi Suomen osalta Moskovan välirauhansopimukseen, jonka 

ehdot olivat suomalaisille raskaat. Vuoden 1940 Moskovan rauhan mukaiset 

rajat palautettiin ja Petsamon luovutuksen lisäksi Suomi joutui vuokraamaan 

Porkkalan alueen 50 vuodeksi Neuvostoliiton laivastotukikohdaksi. Lisäksi 

Suomen oli maksettava 300 miljoonan dollarin sotakorvaukset, riisuttava aseista 

ja luovuttaa saksalaiset sotilaat liittoutuneille, saada armeija rauhankannalle 

kahdessa kuukaudessa sekä pidätettävä ja tuomittava sotarikollisensa. 

Välirauhansopimuksen mukaisesti Suomessa toimi liittoutuneiden 

valvontakomissio huolehtimassa siitä, että sopimusehtoja noudatettaisiin.142 

 

Vaikka sodat keskeyttivät Meksikon ja Suomen vähäiset kauppasuhteet, oli 
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niillä Suomen näkökulmasta positiivinen vaikutus nostaessa Suomen 

meksikolaisten tietoisuuteen. Presidentti Cárdenaksen henkilökohtaisella 

kiinnostuksella ja myötätunnolla oli kiistaton merkitys. Sillä oli myös merkitystä 

vaikuttaessaan asiainhoitajan mielikuvaan Meksikosta Suomelle 

myötämielisenä ja ystävällisenä maana. Samankaltaista myönteisen kuvan 

muodostumista oli nähtävissä Suomen ja Romanian suhteissa. Suomen 

Romanian-lähettilään kuva Romaniasta muuttui sodan kuluessa aiempaa 

positiivisemmaksi.143 MERTALAN mukaan myös Suomen ja Espanjan välisissä 

suhteissa sota vaikutti Espanjan mielikuviin Suomesta, ja loi suhteiden 

kehitykselle suotuisan ilmapiirin.144 

 

Sotien myötä suomalaisille toimijoille muodostui kuva Suomelle myötämielisestä 

Meksikosta. Tällä tuli olemaan merkitystä myös suhteiden myöhemmälle 

kehitykselle. 
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2. KAUPPAA JA PROPAGANDAA 

 

Toinen pääluku kattaa sodanjälkeiset vuodet 1944–1955.  Ensimmäisten 

sodanjälkeisen vuosien aikana epävarmuus Suomen ulkopoliittisesta 

liikkumatilasta, ja toisaalta varojen puute, rajoittivat hallituksen haluja osallistua 

kansainväliseen kanssakäymiseen. Suomen passiivisuus tulkittiin usein 

liioitelluksi varovaisuudeksi Neuvostoliittoa kohtaan ja tämä vahingoitti Suomi-

kuvaa ulkomailla.  Pääministeriksi vuonna 1944 nimitetty J.K. Paasikiven 

johdolla Suomi olikin ryhtynyt harjoittamaan ulkopolitiikkaa, joka otti huomioon 

Neuvostoliiton intressit.145 Lisäksi Moskovan välirauha valvontakomissioineen 

vaikutti Suomen kansainväliseen asemaan rajoittaessaan Suomen 

suvereenisuutta. Suomen asema palautuikin entiselleen vasta Pariisin rauhan 

ratifioimisen jälkeen syksyllä 1947.146  

 

Sotien jälkeen suurvaltojen välit olivat kiristyneet kylmäksi sodaksi147 kutsuttuun 

tilanteeseen, Neuvostoliitto oli lisännyt vaikutusvaltaansa etupiirissään ja 

Suomen pelättiin muuttuvan kommunistiseksi joko Neuvostoliiton tai 

kommunistien vallankaappauksen myötä. Sodanjälkeisiä vuosia ja etenkin 

vuosia 1944–1948 onkin kutsuttu Suomen poliittisessa historiassa ”vaaran 

vuosiksi”. Suomi pyrki pysymään erossa maailmanpolitiikan kiistoista, mutta 

joutuikin kohtaamaan kylmän sodan todellisuuden, kun sen oli kieltäydyttävä 

Yhdysvaltain aloitteesta toteutettavasta Euroopan jälleenrakennusohjelmasta 

”Marshall-avusta” Neuvostoliiton vastustaessa sitä. Suomen idänsuhteita 

rauhoitettiin solmimalla ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimus (YYA-

sopimus) Neuvostoliiton kanssa vuoden 1948 huhtikuussa. Sopimuksen 

johdantoon lisättiin Suomen hallituksen toiveesta maininta Suomen 

pyrkimyksistä pysyä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella.148  
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Sotien jälkeen Suomen suhteet Meksikoon saatiin diplomaattisella tasolla 

muodostettua, mutta suhteet olivat lähinnä kaupalliset. Pyrin selvittämään miksi 

Suomi solmi diplomaattisuhteet Meksikon kanssa ja minkälaiset maiden väliset 

suhteet olivat. Mikä oli Meksikon merkitys Suomen ulkopolitiikassa ja miksi? 

Mitä leimallisia piirteitä suhteista voidaan löytää? Minkälaisen kuvan lähetystön 

raportit Meksikosta antavat ja oliko niillä vaikutusta maiden välisiin suhteisiin? 

 

 

2.1. Tiedustelumatkasta diplomaattisuhteisiin ja lähetystön 

perustamiseen 

 

Suursodan jälkeen ulkoasiainhallinnon tavoitteena oli diplomaattisuhteiden 

uudelleensolmiminen ja edustustojen avaaminen Suomen etujen kannalta 

tärkeisiin valtioihin. Diplomaattisuhteet solmittiin uudelleen ensimmäisenä 

Neuvostoliiton kanssa vuonna 1945 ja sen jälkeen Brasilian, Norjan, Puolan, 

Ranskan ja Yhdysvaltain kanssa. Sotakorvausten rasituksesta ja 

ulkomaankaupan säännöstelyistä huolimatta149 Suomen teollisuustuotanto ja 

etenkin metalliteollisuus sekä liikenne- ja metsätalous kasvoivat 

voimakkaasti.150 Suomi saavutti vuoteen 1948 mennessä sotaa edeltäneen 

taloudellisen tuotantotasonsa ja samalla ulkomaanedustus saatiin palautettua 

entiseen laajuuteensa.151 Washingtonin-lähetystö aloitti toimintansa uudelleen 

vuonna 1946152 ja lähettiläänä toimi K.T. Jutila.153 Myös Latinalaisen Amerikan 

edustustot saatiin uudelleen toimintaan, kun vuonna 1946 Rio de Janeiron 

lähetystön päällikön paikka täytettiin ja seuraavana vuonna Buenos Airesin 

edustusto sai oman päällikkönsä.154 Diplomaattisuhteiden- ja edustusverkoston 

laajentaminen tapahtui kuitenkin ilman kokonaisvaltaisempaa suunnitelmaa.155 

 

Suomen edustus Meksikossa oli sodan jälkeen ainoastaan kunniavarakonsuli 

Grönroosin varassa. Washingtonin-lähetystö ehdotti Grönroosin nimittämistä 
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kunniakonsuliksi, mutta ulkoministeriö ei suostunut tähän, koska Grönroos ei 

nauttinut Suomen Puunjalostusteollisuuden keskusliiton luottamusta. Liitto olikin 

harkinnut oman edustajansa lähettämistä Meksikoon.156 Lisäksi Washingtonin-

lähetystön näkemyksen mukaan edustus Meksikossa ei koskaan ollut täysin 

tyydyttävästi järjestetty ja sopivan henkilön löytäminen kunniakonsuliksi oli 

haastavaa. Kauppasuhteiden uudelleen avauduttua ja Meksikoon suuntautuvan 

kaupan ollessa laajentumassa lähetystö piti Suomen Meksikon-edustuksen 

uudelleenjärjestämistä ajankohtaisena. Vuonna 1948 Washingtonin 

lähetystösihteeri Olavi Munkki lähti epäviralliselle tiedustelumatkalle Meksikoon, 

jonka tarkoituksena oli tiedustella sopivia ehdokkaita Suomen kunniakonsuliksi 

Mexico Cityyn.157 

 

Matkan aikana Munkki sai positiivisen kuvan Meksikon kehityksestä sekä 

ulkomaankaupan mahdollisuuksista. Munkki totesi, ettei Meksikolla ole poliittista 

merkitystä Suomelle, mutta taloudellista merkitystä sitäkin enemmän. Munkin 

mukaan Meksikon rakennusteollisuus ja infrastruktuurirakentaminen olivat 

vilkasta. Hän sai vaikutelman, että olot Meksikossa olivat rauhoittuneet niin 

taloudellisesti kuin poliittisestikin vallankumousvuosien jälkeen. Hänen 

käsityksensä mukaan Meksikon epäedullinen kauppatase ja sen yksipuolinen 

suuntautuminen Yhdysvaltoihin motivoi Meksikoa etsimään uusia tuonti- ja 

vientimarkkinoita.158 Meksikon kaupankäynti Yhdysvaltojen kanssa olikin 

lisääntynyt merkittävästi toisen maailmansodan aikana.159 

 

Suomen kannalta markkinoita olisi ensi sijassa puunjalostusteollisuuden 

tuotteille, mutta myös myös metalli-, keramiikka- ja lasiteollisuudelle sekä 

maitotaloustuotteille. Mahdollisia tuontiartikkeleita olisivat sisal-kuidut, 

nestemäiset polttoaineet, sokeri, kuivatut hedelmät, kahvi ja erinäiset 

arvometallit.  Munkki perusteli Suomen ulkomaankaupan mahdollisuuksia myös 

Skandinavian maiden esimerkillä. Hänen mukaansa näillä mailla oli vahvan 

diplomaattisen ja konsuliedustuksen lisäksi tarmokasta kaupallista edustusta 

maassa. Munkin mielestä myös Suomen tulisi käyttää hyväkseen Meksikon 
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nykyistä tilannetta ulkomaankaupan laajentamisessa. Hänen mukaansa 

Suomella oli huomattavia taloudellisia etuja valvottavanaan maassa.160 Suomen 

taloudellinen tilanne oli sotien jälkeen ollut huonossa jamassa ja taloutta oli 

pyritty vakauttamaan muun muassa vientiä lisäämällä.161 Suomen kannalta 

merkittävää oli se, että etenkin puulla ja paperilla oli vilkasta kysyntää 

maailmalla ja hintatasokin oli hyvä tuontitavaroihin verrattuna.162 Meksikon 

suuret markkinat, edullinen maantieteellinen sijainti sekä Munkin mainitsevat 

Meksikon talouden haasteet loivat kuvan Suomelle mahdollisesti hyvästä 

kauppakumppanista ja etenkin vientimaasta. 

 

Munkki vetosi muistiossaan siihen, että Suomen tulisi ryhtyä mahdollisimman 

pian toimenpiteisiin, jotta Suomen edustus Meksikoon saataisiin järjestettyä 

tarkoitustaan ja Suomen arvoa vastaavalle tasolle. Näillä toimenpiteillä Munkki 

tarkoitti konsuliedustuksen aikaansaamista, mutta lopullisena päämääränä 

lähetetyn edustajan saamista Meksikoon. Munkki perusteli varsinaisen 

lähetystön perustamista myös meksikolaisten kansallisylpeydellä. Hänen 

käsityksensä mukaan Meksiko ei todennäköisesti suostuisi siihen, että Suomen 

edustusta Meksikossa hoidettaisiin jostakin Väli-Amerikan valtiosta käsin, mutta 

Yhdysvalloista käsin se olisi mahdollista.163  

 

Lähetystö vetosi myös vuonna 1936 allekirjoitetun Ystävyyssopimuksen 4. 

artiklaan, jossa sovittiin kauppasuhteiden solmimisesta mahdollisimman pian. 

Vuonna 1949 Suomen Washingtonin-lähetystö jättikin Meksikon paikalliselle 

suurlähettiläälle muistion, jonka mukaan Suomen viranomaiset olivat 

kiinnostuneita Suomen ja Meksikon välisten kauppasuhteiden lisäämisestä. 

Meksikon Washingtonin-suurlähetystöneuvos Del Valle oli henkilökohtaisesti 

sitä mieltä, että Meksikon viranomaiset olisivat todennäköisesti kiinnostuneita 

esityksestä ja mahdolliset neuvottelut tulisi mieluiten käydä Meksikon 

pääkaupungissa. Tässä yhteydessä lähetystö muistutti jälleen 

ulkoasiainministeriötä paikallisen edustuksen saamisen Meksikoon olevan 

tärkeää etenkin kaupallisia suhteita ajatellen. Lisäksi Munkin käsityksen 
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mukaan kauppasopimuksen puuttumisen vuoksi suomalaisille liikemiehille oli 

aiheutunut viisumiongelmia Meksikossa. Lähetystö ehdottikin 

ulkoasiainministeriölle kauppasopimusneuvotteluiden, joiden tavoitteena olisi 

suosituimmuussopimus ja kompensaatiokauppasopimus, aloittamista Meksikon 

hallituksen kanssa.164 Ulkoministeriön ohjeiden mukaisesti neuvottelut tulisi 

aloittaa vasta Annecyn konferenssin päätyttyä.165 Vuonna 1949 Ranskan 

Annecyssa järjestetyn konferenssin166 myötä Suomi liittyi seuraavana vuonna 

konferenssissa sovittuun kansainvälisiä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan 

yleissopimukseen eli GATT-sopimukseen (General Agreement on Tariffs and 

Trade). Näillä sopimuksilla pyrittiin poistamaan yleismaailmallisia kaupan esteitä 

keskinäisen suosituimmuuden pohjalta.167 Tarve kahdenkeskisiin sopimuksiin 

väheni, kun kansainvälinen kauppa kehittyi monenkeskiseksi.168  Koska 

lähteistä ei tämän jälkeen löydy tietoa kauppaneuvotteluista, voidaan olettaa, 

ettei neuvotteluita käyty, eikä Suomen ja Meksikon välille solmittu kauppa- tai 

suosituimmuusopimusta. Kauppasopimuksella Meksikon kanssa ei välttämättä 

ollut suurta merkitystä, etenkin kun maan suhteellinen osuus Suomen viennistä 

oli pieni.  

 

Diplomaattisuhteet maiden välille saatiin kuitenkin luotua ja niiden solmimisesta 

sovittiin noottien vaihdolla Washingtonissa kesällä 1949169 ja suhteet solmittiin 

11.11. 1949.170 Samassa yhteydessä Suomen Washingtonin-lähettiläs K.T. 

Jutila nimitettiin lähettilääksi myös Meksikoon.171 Toisen maailmansodan 

jälkeen Suomessa oli omaksuttu universaaliperiaate virallisten edustustojen 

perustamisessa ja Suomi pyrki luomaan suhteet mahdollisimman moneen 
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valtioon. Periaate pohjautui ulkopolitiikan uudelleen orientointiin sekä 

kansainvälisen toiminnan yleiseen laajenemiseen.172 Lähteistä ei löydy 

kirjeenvaihtoa diplomaattisuhteiden solmimiseen liittyen, joten voidaan päätellä, 

että suhteiden luominen Meksikon kanssa oli osa Suomen ulkopolitiikkaa 

laajentuvassa sodanjälkeisessä muodossa, eikä se aiheuttanut sen enempää 

keskustelua. HEINON mukaan Meksiko oli ehdottanut diplomaattisuhteiden 

solmimispäiväksi maiden välisen ystävyyssopimuksen voimaantulopäivää 

12.5.1937. Suomella ei ollut tätä mikään vastaan.173 Lähteistä ei tosin löydy 

tähän oletukseen vahvistusta. Maiden solmiman ystävyyssopimuksen 

mukaisesti mailla oli kuitenkin oikeus molemmin puoliseen diplomaattiedustajien 

vastavuoroiseen lähettämiseen. Lähteistä ei tule ilmi, kumpi alun perin ehdotti 

diplomaattisten suhteiden solmimista, mutta aiemmin esiin tulleet Suomen 

pyrkimykset kaupallisten suhteiden kehittämisestä antavat syyn päätellä, että 

Suomi oli todennäköisesti aloitteellinen osapuoli. 

 

Diplomaattisten suhteiden solmiminen kuvastaa kansainvälisisissä suhteissa 

vakiintunutta tilaa ja osapuolten välistä suvereniteetin tunnustamista. 

Taloudellisilla tekijöillä oli huomattava merkitys diplomaattisen 

edustusverkoston levinneisyyteen,174 ja samaa oli nähtävissä Suomen 

motiiveissa järjestää diplomaattiset suhteet Meksikon kanssa.  

 

Washingtonin lähetystö oli ehdottanut ulkoministeriölle diplomaattisen 

edustuksen järjestettävän Meksikossa siten, että paikallisena diplomaattisena 

edustajana toimisi väliaikainen asiainhoitaja, Washingtonin-lähettilään ollessa 

akkreditoituna. Ehdotus hyväksyttiin jo marraskuussa 1949, mutta 

hallitusvaihdosten ja säästöpolitiikan vuoksi asia jäi vielä käytännössä 

järjestämättä.175 Huhtikuussa 1950 ulkoministeriön hallinnollisen osaston 

päällikkö Aarne Wuorimaa perusteli paikallisen edustuksen tarvetta kaupallisten 

suhteiden kehittämisellä, hän näki Meksikolla olevan merkittävää taloudellista 

potentiaalia. Lisäksi suomalaiset taloudelliset piirit olivat painostaneet 

ulkoasiainministeriötä järjestämään virallisen edustuksen johonkin Keski-
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Amerikan maahan, jotta käytännön kanssakäyminen helpottuisi. Lähettiläs Jutila 

oli Meksikon vierailun jälkeen todennut maassa olevan Suomea kohtaan 

”erittäin suurta goodwill’ia”, jota tulisi hyödyntää ja nimittää lähetystösihteeri 

Mexico Cityyn mahdollisimman pian.176 Jutilan mielikuvaan Meksikosta 

Suomelle hyväntahtoisena maana johtui todennäköisesti maassa sotien aikaan 

esiintyneistä myötämielisistä ajatuksista Suomea kohtaan. Wuorimaa taas näki 

Meksikon tärkeänä kauppakumppanina tilanteessa, jossa Suomen 

ulkomaankauppaa säännösteltiin ja uusille vientimarkkinoille oli kysyntää. 

 

Lisääntyneen kansainvälisen toiminnan myötä 1950-luvun vaihteessa Suomen 

edustusverkostoa oli haluttu laajentaa myös muihin maanosiin. Uusia 

asemamaita perustellessaan ulkoasiainministeriö oli kiinnittänyt korostetusti 

huomiota asemamaiden merkitykseen Suomen ulkomaankaupalle.177 

Paikallinen edustus toteutuikin kesäkuussa 1950, kun Kööpenhaminan 

lähetystön ensimmäisen sihteerin Olavi Saikku astui virkaan. Saikku aloitti 

Suomen diplomaattisena edustajana Meksikossa elokuun ensimmäisenä 

päivänä vuonna 1950, josta tuli myös Suomen Meksikon-lähetystön 

perustamispäivä. Vastavuoroisuus toteutui vasta saman vuoden kesäkuussa 

Meksikon Tukholman-lähettilään jättäessä valtakirjansa presidentti Paasikivelle. 

Meksikon-lähetystön henkilökunta oli minimaalinen, väliaikaisen asiainhoitajan 

lisäksi lähetystön henkilökuntaan kuuluivat kanslia-apulainen sekä 

vahtimestari.178 Vuoteen 1952 mennessä Suomella oli vakinaiset edustajat 

Latinalaisessa Amerikassa ainoastaan Argentiinassa ja Brasiliassa sekä 

sivuakkreditoidut edustajat Meksikon lisäksi Chilessä, Kuubassa ja 

Uruguayssa.179 Vuosikymmenen kuluessa perustettiin Washingtonin 

alaisuuteen lisäksi edustustot Kolumbiaan ja Venezuelaan.180  

 

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Meksikon-lähetystö oli toiminnassa vain 

viisi kuukautta. Va. asiainhoitaja tuotti tuona aikana kaksi poliittista raporttia, 

jotka käsittelivät Meksikon poliittisia oloja ja Meksikon ulkomaisia suhteita. 
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Saikku kuvaa Meksikon poliittisia oloja kehittymättömiksi eurooppalaisessa 

mielessä ja puolue-elämän olevan alkeellista. Toisaalta hän nostaa esiin 

Meksikon arvovallan Amerikan mantereen valtioiden keskeisissä asioissa.181 

Saikun mukaan Suomi ja Meksiko olivat toisilleen edelleen vieraita maita, 

vaikka talvisodan ansiosta Suomi olikin noussut meksikolaisten tietoisuuteen. 

Saikku tosin huomauttaa tietojen olevan osittain kovin puutteellisia ja vääriä. 

Hänen mukaansa Suomen sodanjälkeisestä kehityksestä ei ole edes Meksikon 

ulkoministeriössä paljon tietoa.182  

 

Lähetystön ensimmäisten kuukausien toiminta keskittyi tiedotustoimintaan ja 

kaupallisten asioiden hoitoon, ja aluksi kaupallisista asioista tiedottaminen nousi 

poliittista raportointia suurempaan rooliin. Kaupallisia tiedotuksia oli viisi 

kappaletta, ja ne käsittelivät erinäisiä Suomen vientiasioita Meksikoon.183 

Kaupallisten suhteiden merkitystä kuvastaa myös Suomen ainoan Meksikossa 

toimivan kunniakonsulin nimitys. Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto 

kehotti ulkoasiainministeriötä etsimään kunniakonsulin Meksikoon Suomen 

kaupallisten pyrkimysten edistämiseksi.184 Ulkoasiainministeriö ei hyväksynyt 

lähetystön ehdottamaa henkilöä kunniakonsuliksi, vaan Suomen 

Selluloosayhdistyksen edustaja Enrique Uhthoff nimitettiin nimenomaan 

Suomen Selluloosayhdistyksen ehdottamana Suomen kunniakonsuliksi 

Meksikoon.185 Aikaisempina vuosikymmeninä Suomen merkittäväin vientituote 

Meksikoon oli ollut nimenomaan paperi- ja puunjalostustuotteiden lisäksi 

selluloosa.186 Voidaan perustellusti ajatella, että Meksikon ollessa pitkäaikainen 

selluloosan ostaja, halusivat Suomen selluloosan viejät varmistaa 

kaupankäynnin jatkuvan hyvänä ja näin ollen nimittää oman edustajansa 

maahan. 

 

Muistiossaan vuodelta 1948 Munkki oli luonut kuvan Meksikosta, jossa 

Suomella olisi merkittävät kaupalliset mahdollisuudet. Tällä oli todennäköisesti 
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merkitystä Suomen Meksikon-edustuston perustamiseen, ulkoministeriön 

huomioidessa korostetusti kaupalliset seikat edustusverkostoa laajennettaessa. 

Edustuston perustamiseen vaikutti todennäköisesti myös sotien myötä 

Meksikossa esiintynyt hyväntahtoisuus Suomea kohtaan. Suomi pyrki 

hyödyntämään muodostuneen tilanteen perustamalla edustuston maahan, 

jossa nähtiin olevan merkittäviä kaupallisia mahdollisuuksia. 

 

 

2.2.  Kommunismin pelko haittana suhteiden kehitykselle 

 

1950-luvun alusta lähtien Suomen taloudellista kehitystä oli leimannut muiden 

maiden tavoin maailmanmarkkinoiden laajeneminen.187 Saikun näkemyksen 

mukaan diplomaattisen edustuksen perustaminen oli ollut hyväksi Suomen 

etujen valvomisen tehostamiseksi. Lähetystö oli perustettu nimenomaan 

kaupallisista syistä ja etenkin näiden asioiden hoitamisen kannalta Saikku näki 

edustuston olemassaolon hyvin tärkeäksi.188 Saikku olikin hyvin aktiivinen 

kaupallisessa toiminnassaan ja oli tiiviisti yhteydessä kotimaisiin vientiyrityksiin, 

muun muassa metallialan yritykseen Metexiin sekä Suomen Paperitehtaiden 

yhdistykseen. Saikku korosti Meksikon markkinoiden tärkeyttä etenkin 

tulevaisuudessa.189 Lähetystön merkityksestä kaupallisten suhteiden 

ylläpitämisessä ja luomisessa Meksikon kanssa kertovat myös suomalaisten 

vientiyritysten yhteydenotot lähetystöön.190 Lisäksi 1930-luvun laman myötä 

vahvistunut protektionismi ja viennin valtiollistuminen olivat lisänneet 

ulkoasiainhallinnon ja vientijärjestöjen yhteistyötä.191  

 

Suomen tärkeimmät vientituotteet Meksikoon olivat selluloosan lisäksi pahvi ja 

erilaiset paperit. Meksikosta Suomeen tuotiin lähinnä rikin lisäksi lyijyä sekä 

puuvillaa.192 Rikki olikin muodostanut erittäin merkittävän osan Suomen 
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tuonnista Meksikosta aina kauppasuhteiden syntymisestä saakka.193 1950-

luvun alussa rikin saanti oli vaikeutunut kaikista tuottajamaista ja Suomen 

selluloosateollisuudelle rikki oli tärkeää. 1950-luvun alussa Meksikon valtio oli 

kieltänyt rikin viennin ulkomaille, mutta uusien esiintymien myötä Meksiko 

onnistui lisäämään rikin tuotantoaan ja pystyi vapauttamaan sitä vientiin asti. 

Presidentti Alemánin kaudella (1946–1952) Meksikon valtio oli ottanut 

suurempaa roolia talouskasvun vauhdittamiseksi,194 ja lähetystön näkemyksen 

mukaan rikin vienti oli tiukasti valtion valvonnan alaisena. Kaupat Suomen 

kanssa muodostuivat ongelmallisiksi. Suomi oli aiemmin tehnyt rikkiostoja 

Meksikosta selluloosaa vastaan, mutta Meksiko näki sanomalehtipaperin 

paremmaksi vaihtotavaraksi ja vaati sitä aiempaa halvempaan hintaan.195 

Saikun näkemyksen mukaan meksikolaiset käyttivät maailman rikkipulaa 

häikäilemättömästi hyväkseen.196 Rikkiasia kärjistyi niin pahasti, että 

kirjeessään lähettiläälle Saikku ehdotti Suomen poisjäämistä Meksikon 

rikkimarkkinoilta ainakin puoleksi vuodeksi tai siihen saakka, kunnes Meksikon 

ulkomaankaupan asioista päättävät tahot olivat vaihtuneet. Hänen mukaansa 

Meksikon toiminta ”oli kiristystä, jolla ei ollut mitään tekemistä kauppapolitiikan 

kanssa”.197 Saikun mielikuvista Meksikosta kauppakumppanina nousee esiin 

haastava kumppani, jonka kanssa asioiden hoito ei aina ollut niin yksinkertaista. 

Saikku pyrkikin olemaan itse hyvin aktiivinen kaupallisessa toiminnassaan ja 

näki edustuston merkityksen tärkeänä. 

 

Suomen rikkiostoja Meksikosta vaikeutti myös Meksikon talousministeriön 

asenne Suomea kohtaan. Talousministeri Martínes Báes epäröi, voidaanko 

Suomelle antaa vientilupa rikille, koska hän pelkäsi, että tavara viedään 

edelleen maasta Neuvostoliittoon. Tämän lisäksi Saikun esitettyä Suomen 

mahdollisuuksia osallistua Michoacánin selluloosatehtaan rakentamiseen 

pääomalla ja konetoimituksin, epäili Banco Nacional de Comercion johtaja sitä, 

voisiko Suomi ryhtyä siihen Neuvostoliiton takia. Myös kupariostot Meksikosta 
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Suomeen selluloosaa vastaan jäivät eräässä tapauksessa toteutumatta, Copre 

de Méxicon epäillessä kuparin päätyvän Neuvostoliittoon.198 Kylmä sota oli 

kiristänyt suurvaltojen suhteita etenkin Korean sodan (1950–1953) muodossa. 

Suomi vakuutteli puolueettomuuttaan ja pyrkimystään pysyä suurvaltojen 

ristiriitojen ulkopuolella.199 Siitä huolimatta Suomen asema Neuvostoliiton 

naapurimaana vaikutti suoranaisesti kaupallisiin suhteisiin Meksikon kanssa.  

 

Ankaran kilpailun ja meksikolaisten suhtautumisen vuoksi lähetystön tuki 

Suomen Selluloosayhdistyksen rikkiostoissa oli välttämätöntä ja lähetystö 

onnistuikin ponnisteluissaan saadessaan rikkiasian onnelliseen päätökseen. 

Saikun kokemuksen mukaan se, että Suomi ja tiedot suomalaisesta 

talouselämästä olivat tulleet Meksikon viranomaisten tietoon hiljattain, oli 

hidastanut ja vaikeuttanut asioiden tuloksellista hoitamista. Saikun kuvailun 

mukaan tietämys Suomesta oli Meksikossa hataraa ja erilaisten 

ennakkoluulojen värittämää.200  

 

Tuntuu sitä kuin meksikolaisen viranomaisen yleensäkin olisi vaikeat 

tajuta, että Suomi todella on poikkeus Neuvostoliiton naapurivaltojen 

joukossa ja yhä edelleen on rajatapaus. Esimerkkinä arvovaltaisen 

Meksikon käsityksestä haluan mainita, että talousministeri Martínes Báes 

oli suuresti huolissaan, antaessaan vientiluvan Suomeen 300 tonnille 

rikkiä, peläten tavaran menevän Neuvostoliittoon. Kommunismin pelko 

on meksikolaisissa – yhdysvaltalaista tartuntaa? – sairaalloinen ja 

värittää suhtautumista Suomeenkin kaikissa yhteyksissä melkoisesti.201 

 

Kylmän sodan luomassa maailman kahtiajaossa Latinalaisessa Amerikassa 

esiintyneet sosiaaliset muutospyrkimykset tulkittiin Yhdysvalloissa 

”kommunismin salaliiton” näkökulmasta. Yhdysvalloissa pelättiin, että 

Neuvostoliiton valtapyrkimykset ja niiden edustamat ajatukset ja käytännöt 

leviäisivät Meksikoon ja muualle Keski-Amerikkaan ja Karibian alueelle. Tämä 

nähtiin välittömäksi uhaksi Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle. 
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MINKKINEN korostaa, että Meksikon näkökulmasta itä-länsi-jako ei ollut 

keskeinen, vaan olennaisempana pidettiin jakoa rikkaiden ja köyhien valtioiden 

välillä.202 Toisen maailmansodan jälkeen Meksikon talous oli entisestään 

kytkeytynyt Yhdysvalloista riippuvaiseksi. Meksikon ulkopolitiikka oli 

merkittävästi Yhdysvaltoihin suuntautunutta ja maiden välisten suhteiden 

kehittäminen nähtiin ensisijaisena. Meksikon ulkopolitiikka olikin aina 1970-

luvulle saakka lähinnä erilaisiin kansainvälisiin kysymyksiin liittyviä 

kannanottoja, ilman sen suurempaa ulkopoliittista linjausta.203 Meksikon 

pyrkiessä pitämään Yhdysvaltain-suhteensa hyvinä, saattoivat sieltä saapuneet 

ajatukset vaikuttaa myös Meksikon ulkopolitiikkaan ja näin ollen myös Meksikon 

asenteisiin idän ja lännen välissä olevaa Suomea kohtaan. 

 

Lähetystön toimintaan kuului oikeanlaisen tiedon levittäminen ja 

propagandatoiminta nähtiin tärkeäksi etenkin Meksikossa esiintyvien Suomea 

koskevien harhakäsitysten vuoksi. Suomen tunnetuksi tekeminen kuului toki 

muuallakin maailmassa tärkeänä osana lähetystöjen tehtäviin ja 

tiedotustoimintaa harrastettiin muun muassa erilaisia julkaisuja jakelemalla eri 

yhteisöille ja viranomaisille sekä elokuvaesityksillä ja artikkeleiden jakamisella 

lehdistölle.204 Muun muassa Suomen Washingtonin-lähetystö Yhdysvalloissa 

pyrki torjumaan Suomea koskevia harhakäsityksiä runsaalla 

tiedotustoiminnalla.205  

 

Meksikossa esiintyneiden käsitysten vuoksi Meksikon-lähetystö joutui 

käyttämään huomattavan määrän varoja ja aikaa Suomen tunnetuksi 

tekemiseen ja ennakkoluulojen ja väärien tietojen korjaamiseen. Lähetystön 

ensimmäisten toimintavuosien aikana propagandatoiminnan budjetit ylitettiin 

toistuvasti,206 Suomen tunnetuksi tekeminen olikin lähetystön tärkein tehtävä 

kaupallisten asioiden rinnalla.  Tähän oli Saikun mukaan tarjoutunut hyviä 

tilaisuuksia juuri kaupallisten asioiden hoitamisen yhteydessä. Lisäksi 

pohjoismaalaisten ja meksikolaisten liikemiesten yhteistyönä vuonna 1951 
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perustettu Pohjoismaiden Kauppakamari tarjosi Suomelle tilaisuuden esiintyä 

muiden Pohjoismaiden rinnalla, joita Saikuin mukaan Meksikossa arvostettiin. 

Kauppakamari toimi hyvänä tiedotuskanavana ja kauppayhteyksien 

luomispaikkana.207  

 

Suomi oli lähtenyt mukaan Pohjoismaiseen yhteistyöhön virallisella- ja 

järjestötasolla 1940-luvun lopulta lähtien. Myös muunlainen kansainvälinen 

toiminta oli lisääntynyt,  Suomen irtaannuttua kansainvälisestä 

eristyneisyydestään liittyessään Kansainväliseen valuuttarahastoon ja 

Kansainväliseen jälleenrakennuspankkiin vuoden 1948 aikana.208 Suomen 

liittyminen Meksikossa toimivaan Pohjoismaiden Kauppakamariin voidaan 

nähdä heijastuksena Suomen yleisestä lähentymisestä Pohjoismaiden kanssa 

ja lisääntyvästä kansainvälisestä toiminnasta. Suomi-kuvalle esiintyminen 

muiden Pohjoismaiden rinnalla oli tärkeää. Koska Suomi on pieni ja kaukainen 

maa Meksikosta katsottuna, Saikku todennäköisesti koki, että Suomen 

rinnastaminen muihin Pohjoismaihin parantaisi Suomen kansainvälistä asemaa 

meksikolaisten silmissä. 

 

Vuonna 1952 Suomessa järjestettiin olympiakisat. Taloudellinen ja poliittinen 

tilanne oli maailmanlaajuisesti parantunut ja kisat saivatkin laajan 

kansainvälisen osanottajajoukon ja enemmän huomiota kuin neljä vuotta 

aiemmin Lontoossa järjestetyt kisat.209 Meksikon Voimisteluliiton puheenjohtaja 

kävi Euroopan matkallaan perehtymässä olympiakisojen valmisteluihin ja 

samalla selvittämässä meksikolaisten ja muiden latinalaisamerikkalaisten 

urheilijoiden majoitus-, ruokailu- ja kuljetuskysymyksiä. Matkallaan hän oli 

saanut sellaisen käsityksen, että Suomen hallitus noudattaa venäläisystävällistä 

politiikkaa ja hän pelkäsikin, ettei Suomi onnistuisi pitämään kisoja irrallaan 

kansainvälisistä poliittisista riitakysymyksistä. Va. asiainhoitaja Saikku epäili 

hänen esittävän tämän huomion, kun Meksikossa päätettäisiin Meksikon 

osallistumisesta kisaan. Saikku myös korosti raportissaan sitä, että Meksikossa 

kommunistit oli syrjäytetty poliittisesta ja julkisesta elämästä.210 Lähteiden 
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valossa  tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta, vaan myös Meksiko osallistui 

kisoihin. Meksikolaisia lehtimiehiä vieraili kilpailujen aikaan Suomessa ja Suomi-

kuva parantui Meksikossa.211 Saikun epäillyt näiden tietojen vaikutuksesta eivät 

olleet perusteettomia. Hänen mukaansa tiedot Suomesta olivat hataria ja 

vähäisiä. Tällaisen mielikuvan ollessa vallassa, pelko siitä, että yhdenkin 

henkilön käsitykset saattoivat vaikuttaa myös virallisiin toimijoihin, oli 

ymmärrettävää. 

 

Vuonna 1952 toimitettiin myös viimeinen sotakorvauserä Neuvostoliittoon.212 

Suomi nousi positiivisessa mielessä maailman tietoisuuteen ja kansallinen 

itsetunto kohosi.213 Olympialaiset yhdessä sotakorvausten maksamisen 

päättymisen kanssa nostivatkin Suomen hetkeksi myös meksikolaisten lehtien 

otsikoihin. Saikku kuvaa Meksikossa ilmenneen suorastaan Suomi-harrastusta 

radion ja lehdistön antaessa Suomelle paljon huomiota.214 Ulkoministeri Sakari 

Tuomiojan vierailu Meksikossa Suomen Pankin edustajana Kansainvälisen 

valuuttarahaston kokouksessa oli myös myönteinen tapahtuma, jonka kautta 

Suomi sai näkyvyyttä. Tuomiojan vierailun aikana järjestettiin illalliset, ja myös 

itse lähettiläs Nykopp oli paikalla. Kutsuttuihin vieraisiin kuului myös 

meksikolaisia lehtimiehiä, jotka olivat vierailleet Suomessa olympialaisten 

aikaan tai olivat muuten osoittaneet mielenkiintoa Suomea kohtaan.215
 Suomen 

tunnetuksi tekeminen Meksikossa onnistui parhaiten näiden suurtapahtumien 

myötä.  

 

Joka tapauksessa Meksikossa esiintyi edelleen myös Suomi-vastaista mieltä. 

Meksikolaiset juustomyyjät eivät halunneet esitellä suomalaista juustoa 

suomalaisena, koska heidän mukaansa ihmiset eivät halunneet ostaa 

rautaesiripun takaisesta maasta tulevaa tavaraa.216 Otettaessa huomioon 

Suomen ongelmat kaupankäynnissä meksikolaisten kanssa, on ymmärrettävää, 

että propagandaan panostettiin huomattavasti.  
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Parantuneesta Suomi-kuvasta riippumatta ja lisääntyneestä kansainvälisestä 

toiminnasta huolimatta suomalaisten vaikeudet saada viisumi Meksikoon 

lisääntyivät meksikolaisten viranomaisten vaatiessa suomalaisten 

viisumihakemusten alistamista sisäasiainministeriölle. Saikun lähteiden mukaan 

Meksikon sisäasiainministeriö piti kommunistiagitaattorien maahantuloa 

Suomesta todellisena uhkana, eikä se näin ollen voinut sallia suomalaisten 

maahantuloa ilman lähetystön takuita.217 Suomalaiset luettiin demokratioiden 

vihollisiksi viisumeita anoessaan.218 Osittain kylmän sodan johdosta ja toisaalta 

Meksikon yksityisen sektorin asenteesta johtuen Meksikon poliittinen ilmapiiri 

olikin oikeistolaistunut 1940-luvun lopulta lähtien.219   Saikun mukaan Suomen 

poliittisen aseman ja olojen tuntemattomuus olivat luoneet Meksikon 

sisäasiainministeriöön antisuomalaisen ilmapiirin. Syyksi Saikku epäili 

sisäasiainministeriössä esiintynyttä kommunisminpelkoa ja Suomen 

naapuruutta Neuvostoliiton kanssa. Tilannetta vaikeutti osaltaan myös 

Meksikon Tukholman-lähettiläs Bosquesin vierailu Helsingissä. Lähettiläs 

pelkäsi, ettei pääsisi Suomesta pois, vaan jäisi venäläisten käsiin. Lähetystö 

teki vuoden 1952 aikana aloitteen passileimausmääräysten 

yksinkertaistamiseksi Suomen ja Meksikon välillä, mutta asia ei edennyt 

Meksikon viranomaisten piireissä.220 Myös Espanjassa oli esiintynyt 

samantapaista viisumiselkkausta, tosin pari vuosikymmentä aiemmin. 

MERTALAN näkemyksen mukaan suomalaisten turistien vaikeudet saada 

viisumi Espanjaan kommunismin leviämisen pelossa aiheutti Suomelle lähinnä 

imagotappioita.221 

 

Meksikossa esiintyneet ennakkoluulot ja harhakäsitykset eivät olleet 

omalaatuinen ilmiö Suomen kahdenvälisissä suhteissa. Kiristyneessä 

kansainvälisessä tilanteessa ja Neuvostoliiton kasvaneen vaikutusvallan myötä 

Brasilia oli keväällä 1948 luopunut suunnitellusta jatkoluoton myöntämisestä 

Suomelle. Syynä tähän oli ollut se, että Suomea pidettiin poliittisesti liian 

riskialttiina maana.222 Yhdysvalloissa esiintyneet negatiiviset käsitykset eivät 

mitä ilmeisemmin vaikuttaneet maiden välisiin suhteisiin, vaan ne rajoittuivat 
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lähinnä Amerikan-suomalaisten keskuudessa liittyviin mielialoihin.223 Meksikon 

kohdalla ennakkoluuloilla oli kauaskantoisemmat vaikutukset. Ne eivät 

vaikeuttaneet vain ihmisten liikkumista, vaan myös Suomen ja Meksikon välistä 

kaupankäyntiä. Suomalaisten viisumivaikeudet olivat selvä heijastus kylmän 

sodan vaikutuksesta Suomen ja Meksikon kahdenvälisiin suhteisiin. Suomen 

maantieteellinen ja poliittinen asema Neuvostoliiton naapurina vaikutti näin ollen 

myös Atlantin takaisiin suhteisiin. 

 

Suomen kansainväliseen asemaan painoi vahvasti leimansa Suomen 

tasapainoilu idän ja lännen välissä 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun 

ensimmäisten vuosien aikaan. Neuvostoliitto oli pyrkinyt vaikuttamaan niin 

Suomen sisä- kuin ulkopolitiikkaankin ja tämä oli vaikuttanut Suomi-kuvaan 

lännessä.224 Suomen näkökulmasta meksikolaisten ennakkoluulot eivät 

ainoastaan vaikeuttaneet maiden välistä kaupankäyntiä, vaan muodostivat 

myös poliittisen jännitteen valtioiden välisille suhteille.  

 

 

2.3. Meksikon merkitys Suomen Keski-Amerikan suhteiden 

keskuspaikkana  

 

Jo vuonna 1951 va. asiainhoitaja Saikku oli lähestynyt Washingtonissa olevaa 

lähetystöä ehdottaen Guatemalan, Honduraksen, El Salvadorin, Nicaraguan, 

Puerto Ricon ja Panaman valtioiden jo olemassa olevien tai perustettavien 

kunniakonsulivirastojen alistamista Meksikossa olevan lähetystön alaisiksi 

Washingtonin-lähetystön sijaan. Saikku perusteli ehdotustaan Keski-Amerikan 

valtioiden läheisillä suhteilla Meksikoon sekä muiden Pohjoismaiden esimerkillä, 

jotka olivat järjestäneet viralliset edustajansa Keski-Amerikan maihin 
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Meksikosta käsin.225 Washingtonissa oleva lähettiläs Nykopp tuki Saikun 

ehdotusta ja perusteli sitä ulkoasiainministeriölle virastojen ohjaustyön 

helpottamisella välimatkojen lyhentyessä sekä sillä, että Meksikossa oleva 

lähetystö käytti kirjeenvaihdossaan espanjaa, joten yhteydenpito virastojen 

kanssa olisi sieltä käsin helpompaa. Suhteellisen vähäisten kaupallisten 

kontaktien vuoksi lähettiläs ei nähnyt tarpeelliseksi solmia diplomaattisia 

suhteita näihin maihin, mutta virallisesta edustajasta konsulin muodossa olisi 

Suomelle hyötyä.226 

 

Ulkoasiainministeriön päätöksellä 16. lokakuuta 1952 Panaman, Costa Rican, 

El Salvadorin Nicaraguan ja Guatemalan nykyinen ja tuleva 

kunniakonsuliedustus alistettiin Meksikon-lähetystölle. Meksikossa 

kunniavarakonsulina toimi Osmo Airas.”227 Meksikon-lähetystön va. 

asiainhoitaja Saikku teki seuraavana vuonna virkamatkat kyseessä oleviin 

maihin228 ja myös Suomen Paperitehtaiden Yhdistyksen edustaja kävi 

tutustumassa maiden markkinatilanteeseen. Suomalaiset vientipiirit näkivät 

Keski-Amerikan valtiot merkityksellisinä markkina-alueina, koska niiden kesken 

käyty kauppa tehtiin dollareissa.229 Suomen ulkomaankauppaa oli säännöstelty 

vuodesta 1945 lähtien ja markka oli devalvoitu useaan otteeseen 1940-luvun 

loppupuolella.230 Devalvoinnin myötä markan arvo suhteessa muihin 

valuuttoihin heikkeni ja näin ollen viennin kilpailukyky parani.231 Tässä 

suhteessa Meksikosta ja muista Keski-Amerikan maista saadut dollarit olivat 

merkityksellisiä Suomen taloudelle. 

 

Suomen konsuliverkosto laajentui muuallakin Latinalaisessa Amerikassa 

merkittävästi vuoden 1952 aikana.232 Latinalaisessa Amerikassa tapahtunut 

konsuliverkoston laajentuminen liittyi vuonna 1952 alkaneeseen 

ulkomaanedustuksen laajentamisjaksoon, joka jatkui aina vuoteen 1965 
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saakka.233 

 

Kahdenvälisiä suhteita tutkittaessa on VAREKSEN mukaan tärkeää huomioida 

maan yleiset intressit kokonaiseen maantieteelliseen alueeseen tutkittavan 

kohdemaan lisäksi. Valtion luodessa ja ylläpitäessä virallisia suhteita toiseen 

valtioon, on sillä usein taustalla kiinnostus alueeseen kokonaisuudessaan, 

pelkillä kahdenvälisillä suhteilla ei välttämättä ole merkitystä.234 Lähetystöjen 

multilateraaliset tehtävät olivat harvinaisia ennen vuotta 1956.235 Vaikka 

Meksikon-lähetystö oli itsessään sivuakkreditoituna Washingtoniin, sen 

alaisuuteen perustetut ja siirretyt Keski-Amerikan konsulinvirat kertovat siitä, 

että Meksikon-lähetystöllä tuli olemaan laajempaa merkitystä Suomen 

suhteiden hoidossa alueeseen kokonaisuudessaan. Konsulitoiminnan 

keskittyessä Meksikon-edustuksen alaisuuteen Meksikosta muodostui Suomen 

Keski-Amerikan tapahtumien tarkkailupaikka. Taustalla vaikuttivat lisääntynyt 

kiinnostus alueen taloudellisiin mahdollisuuksiin. Lähettilään ja va. 

asiainhoitajan mielipiteillä oli vaikutusta siihen, että Meksikon merkitys – 

Suomen ulko- ja kauppapolitiikan kannalta – alueellisesti kasvoi. 

 

 

2.4.  Laimenevaa kauppaa, vapaampaa liikkumista 

 

Meksikon-lähetystö oli alkujaan perustettu kaupallisia näkökohtia silmällä pitäen 

ja sen ensimmäiset pari toimintavuotta vastasivat sekä työmäärältään että 

tuloksiltaan odotuksia; mielenkiintoa Meksikon kaupallisia mahdollisuuksia 

kohtaan ilmeni Suomessa huomattavasti ja lähetystön työ keskittyikin niiden 

edellytysten tutkimiseen, laajaan kaupalliseen informointiin ja tuontietujen 

valvomiseen. Kiinnostuksesta huolimatta Suomen paperintoimittajat kokivat 

Meksikon markkinat vaikeiksi, maan ylläpitäessä paperintuonnin rajoituksia 

oman tuotannon turvaamiseksi.236 Vuonna 1950 syttyneen Korean sodan myötä 

Suomen vientimäärät ja -hinnat olivat kasvaneet, mutta jo kahden vuoden 
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kuluttua sitä seurasi laskukausi. Suomen kokonaisvienti aleni vuonna 1952 

edelliseen vuoteen verrattuna237 ja tällä oli luonnollisesti vaikutuksensa myös 

Suomen ja Meksikon väliseen kauppaan.  

 

Vuoden 1952 syyspuolella Suomen kaupallisten piirien mielenkiinto Meksikoa 

kohtaan laimeni ja Meksiko siirtyi taka-alalle suomalaisissa vienti- ja 

tuontipiireissä. Kaupallisia tiedusteluita saapui lähetystölle Suomesta vain 3 

(edellisenä vuonna 11) ja Meksikosta 8 (edellisenä vuonna 13). Näissä oloissa 

ulkoasiainministeriö pohti lähetystön mahdollista lakkauttamista 

ulkoasiainhallinnon supistamisohjelmassa, joka esitettiin hallituksen 

säästäväisyysbudjetin yhteydessä. Lakkauttamissuunnitelmasta kuitenkin 

luovuttiin.238 Meksikon-edustuksen alaisuuteen siirretyt ja perustetut 

konsulinvirastot Väli-Amerikan muissa maissa saattoivat koitua lähetystön 

pelastukseksi. Meksikon-lähetystöstä oli muodostunut suuremman alueen 

suhteiden ylläpitokeskus, jonka kautta hoidettiin Suomen kaupallisia suhteita 

myös alueen muihin maihin. 

 

Viennin vaikeudet jatkuivat edelleen, kun vuoden 1953 alussa selluloosan 

maailmanmarkkinahinta alitti tuotantokustannukset. Sahatavaran, selluloosan ja 

paperin vientihinnat laskivat 20-50 %,239 ja näiden ollessa Suomen tärkeimmät 

vientituotteet Meksikoon,240 oli sillä vaikutusta Suomen ja Meksikon väliseen 

kaupankäyntiin. Lisäksi Meksikon peson devalvointia huhtikuussa 1954 seurasi 

taloudellinen lamakausi ja tuonti- ja vientirajoitukset.241 Tämä vähensi edelleen 

suomalaisten kaupallisten piirien kiinnostusta Meksikoa kohtaa, eikä lähetystö 

pystynyt elvyttämään sitä tehostetusta kaupallisesta informoinnista huolimatta. 

Myös Pohjoismainen Kauppakamari lakkasi toimimasta vuoden 1954 

maaliskuussa. Kauppakamarin lakkauttamisen taustalla vaikuttivat norjalaisten 

ja tanskalaisten vähäinen mielenkiinto kauppakamarin toiminnan 

rahoittamiseen. Lähetystön näkemyksen mukaan kauppakamarin toiminnan 

päättyminen oli Suomen kannalta valitettavaa, sillä lyhyen olemassaolonsa 

aikana ehti kauppakamarista olla hyötyä Suomen taloudellisten olojen 
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tunnetuksi tekemiselle ja kauppayhteyksien aikaansaamiselle.242 

 

Suomen vähäinen vienti Meksikoon jatkoi hiipumistaan myös seuraavana 

vuonna. Vienti supistui kuitenkin arvoltaan vain noin 30 miljoonalla markalla 

edellisestä vuodesta (1954 n. 177 mmk, 1955 n. 154 mmk).243 

Sanomalehtipaperia ei riittänyt Suomen tärkeimmillekään ostajille ja 

selluloosasta Suomella ei ollut tarjota Meksikon haluamaa täysin valkaistua 

laatua. Tästä huolimatta Suomen Selluloosayhdistys ja Paperiyhdistys katsoivat 

aiheelliseksi pysyvän edustajan ylläpitämisen Meksikossa. Vuodesta 1955 

lähtien va. asiainhoitajana toiminut Murto uskoi uusien markkinoiden 

hankkimisen Meksikossa, esimerkiksi Suomen metalliteollisuudelle, kohtaavan 

ankaraa kilpailua Yhdysvaltain, Länsi-Saksan ja Japanin tahoilta. Suomen ostot 

Meksikosta rajoittuvat vain noin 20 mmk:n oltuaan vielä vuonna 1954 148 mmk. 

Meksikon päävientitavaran, puuvillan, tarve oli Suomessa turvattu toiselta 

taholta tapahtuvalla tuonnilla, samoin sokerin ja kahvin.244  

 

Laimenevasta kaupankäynnistä huolimatta lähetystö jatkoi laajaa 

tiedotustoimintaansa Suomen tunnetuksi tekemiseksi, mutta vain harvat 

lähetystön yritykset saada Suomea koskevia kirjoituksia lehtiin onnistuivat. 

Lehtikirjoitteluista oli kuitenkin Saikun mukaan nähtävissä olympialaisten ja 

sotakorvausten päättymisen propaganda-arvo. Uutiset ja kirjoitukset olivat 

asiallisempia ja epätodelliset kuvaukset olivat loppuneet.245 Tärkeäksi Suomen 

tunnetuksi tekemisen kannalta muodostui myös pankinjohtaja J.W. Rangellin ja 

P. Klingen käynti Meksikossa pankkiyhteyksien solmimiseksi Kansallis-Osake-

Pankin ja meksikolaisten pankkien välille.246  

 

Maahantulomääräysten yksinkertaistamiseksi lähetystön aloitteesta vuoden 

1952 helmikuussa tehdyt esitykset saivat myönteisen ratkaisun vuoden 1953 

marraskuussa. Meksikon ulkoasiainhallinnon uusissa maahantulomääräyksiä 

koskevissa ohjeissa Suomi luettiin kuuluvaksi länsimaiden joukkoon ja turisteina 
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Meksikoon saapuvat suomalaiset oikeutettiin saamaan maahantuloluvan ilman 

alistamista sisäasiainministeriölle.247  Vuonna 1953 kansainvälinen ilmapiiri oli 

lieventynyt, kun Stalinin kuoleman myötä Neuvostoliitto oli omaksunut 

sovinnollisemman suhtautumisen länsivaltoihin ja lieventänyt satelliittimaiden 

kohtelua. Lisäksi Yhdysvaltain uusi presidentti kenraali Dwiht D. Eisenhower oli 

lopettanut Korean sodan ja Yhdysvallat oli omaksunut kommunismin 

patoamispolitiikassaan matalamman profiilin.248 Tällä kansainvälispoliittisella 

”suojasäällä” saattoi olla positiivista vaikutusta myös Suomen ja Meksikon 

välisiin suhteisiin. Kaupankäynnin laimenemisesta huolimatta suhteet nousivat 

viisumiasian myötä muodollisesti uudelle tasolle ja suhteita pystyttiin 

kehittämään suvaitsevammassa ilmapiirissä. Viisumiasian ratkeaminen oli 

tärkeä etappi Suomen ja Meksikon välisissä suhteissa. 

 

Suhteiden kehityksestä kertoo myös se, ettei lähetystön tarvinnut enää vuoden 

1955 aikana harjoittaa aiemmassa määrin propagandatoimintaa.  Lähetystön 

raporttien mukaan meksikolaisen lehdistön suhtautuminen Suomeen oli 

myötämielistä ja jopa ylistävää. Myös poliittisissa piireissä suhtautuminen 

Suomeen muuttui, kun pysyvän asiainhoitajan sijoittaminen Helsinkiin tuli 

jälleen ajankohtaiseksi kysymykseksi. Meksiko oli jälleen aloitteellinen 

suhteiden syventämisessä ehdottaessaan kulttuurivaihtoa ja 

kulttuurisopimuksen solmimista sekä Meksikon Helsingin-lähettilään – 

Tukholmassa sijoitettuna – aloitteesta jopa viisumipakon poistamista Suomen ja 

Meksikon välillä.249 Meksikon esittämät ehdotukset eivät kuitenkaan johtaneet 

konkreettisiin toimenpiteisiin, mutta Suomen näkökulmasta ne olivat selvä 

merkki ennakkoluulojen hälvenemisestä ja suhteiden lähentymisestä. 

 

Kylmä sota oli lieventynyt 1950-luvun puolivälissä ja Suomi oli onnistunut 

vahvistamaan kansainvälistä asemaansa muun muassa saadessaan 

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) jäsenyyden ja liittyessään Pohjoismaiden 

Neuvostoon vuonna 1955. Lisäksi Suomi ja Neuvostoliitto sopivat Porkkalan 

tukikohdan palauttamisesta.250 Suomi oli omaksunut jo aiemmin mainitun 
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universaaliuden periaatteen, jonka mukaan Suomi pyrki solmimaan suhteet 

mahdollisimman moneen maahan. Uuden periaatteen mukaisesti edustustojen 

määrää kasvatettiin ja muun muassa vuonna 1954 perustettiin edustustot 

Kolumbiaan ja Venezuelaan Washingtonin-lähetystön alaisuuteen.251 Suhteiden 

solmimisen taustalla vaikutti vahvasti laajeneva kaupankäynti ja 

edustusverkoston laajentamista niin Latinalaiseen Amerikkaan kuin Aasiaan, 

Lähi-Itään ja Afrikkaankin perusteltiin kaupallisilla näkökohdilla.252 Näin ollen 

Suomi pyrki vahvistamaan kansainvälistä asemaansa sekä ulkomaankaupan 

mahdollisuuksiaan kaikissa maanosissa. Näillä seikoilla saattoi olla vaikutusta 

myös Suomen ja Meksikon välisiin suhteisiin, ainakin ne antoivat Suomesta 

puolueettomamman ja vakaamman kuvan.  

 

Munkin myönteisellä kuvalla Meksikosta oli kiistaton merkitys 

diplomaattisuhteiden solmimiselle ja eritoten lähetystön perustamiselle. 

Voidaankin perustellusti kysyä, olisiko edustustoa perustettu Meksikoon näin 

varhaisessa vaiheessa ilman Munkin luomaa kuvaa maasta? Munkin 

tuottamasta sisällöstä ei tule ilmi hänen omia motiivejaan taustalla. Munkki ei 

saanut – eikä todennäköisesti odottanutkaan saavansa – virkaa Meksikosta. 

Munkki oli tunnettu kaupallisista näkemyksistään,253 ja todennäköisesti tällä oli 

merkitystä Meksikon-edustuston perustamiseen. 

 

Ensimmäisen va. asiainhoitajan Saikun luoma kuva Meksikosta on osittain 

ristiriitainen. Poliittisessa raportissaan vuodelta 1951 Saikku kuvaa Meksikon 

yhteiskuntaan laajalle levinnyttä korruptiota yleiseksi ongelmaksi köyhyyden ja 

turvattomuuden lisäksi. Hänen mukaansa ”jonkun poliittisen tai taloudellisen 

edun, tuontiluvan, veroalennuksen hankkiminen on rahalla hoidettavissa”.254 

Saikun raporteissa Meksikon sisäisistä oloista ilmenee hänen mielikuvansa 

Meksikosta epädemokraattisena valtiona. Tästä esimerkkinä hän muun muassa 

kuvaa vuoden 1952 presidentinvaaleja ”verettömäksi vaalipilaksi”.255 Kuten 

VARES huomauttaa artikkelissaan, täytyy kuitenkin muistaa, että ihmisillä on 

tapana nähdä oma kulttuuri ja sen mukaiset toimintatavat ”oikeiksi”, kun taas 
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vieraan kulttuurin tavat nähdään ”huonoina ja väärinä”.256 Todennäköisesti 

Saikku vertasi meksikolaista poliittista järjestelmää suomalaiseen vastaavaan ja 

näki paikallisen demokratian huonona ja toimimattomana. Suomalaisten 

mielikuvista meksikolaisista Saikku mainitsi populäärikulttuurista nousseen 

rosvoromantiikan, mutta hän kuitenkin epäili, ettei sillä ollut merkitystä 

suomalaisten ja meksikolaisten virallisiin suhteisiin, samalla tavoin kuin 

meksikolaisten näkemyksillä suomalaisista kommunisteina.257  

 

Toisaalta raporteissa kuvataan ilmastoltaan ja luonnoltaan kaunista maata, 

jossa Suomella on hyvät kaupalliset mahdollisuudet, toisaalta moniongelmaista 

maata, jossa asiat etenevät hitaasti ja vaivalloisesti. Saikun mielikuvasta 

heijastuu osittain Suomessa yleisesti esiintyneet ennakkoluulot Euroopan 

ulkopuolisista kulttuureista. Vielä 1970-luvulla eräässä ulkoministeriön 

koulutusmateriaalissa Latinalaista Amerikkaa kuvataan ”kypsymättömäksi, 

raa’aksi, alkukantaiseksi ja viidakon lakien sävyttämäksi” alueeksi.258 Saikun 

ollessa erittäin aktiivinen yhteydenpidossaan suomalaisiin vientipiireihin, saattoi 

hänen kuvallaan maan kaupallisista mahdollisuuksista olla merkitystä muun 

muassa vientipiirien omien edustajien lähettämiseen Meksikoon. Saikun raportit 

ja kirjeet ovat huomattavasti analyyttisempia ja kuvailevampia kuin hänen 

seuraajansa Olavi Murron vastaavat. Murto pysyi asiassa, eikä lähtenyt 

samoissa määrin spekuloimaan asioiden tilaa. Murron luoma kuva Meksikosta 

on myös neutraalimpi kuin hänen edeltäjänsä.  

 

Suomen näkökulmasta Meksikon-suhteita häiritsi lähetystön ensimmäisten 

toimintavuosien aikana meksikolaisten viranomaisten epäluuloinen 

suhtautuminen Suomeen. Meksikon-lähetystö joutuikin käyttämään 

huomattavasti aikaa ja varoja Suomen tunnetuksi tekemiseen sekä käsitysten 

muuttamiseen. Lähetystön ponnistelut Suomen poliittisten ja taloudellisten 

olojen tunnetuksi tekemiseksi tuottivat kuitenkin tulosta. Viisumiasian 

ratkeaminen sekä lehdistön ja poliittisten piirien lisääntyvä myönteinen 

asennoituminen Suomea kohtaan vähensivät lähetystön työtä. Suhteet pystyivät 

jatkamaan kehitystään vakaammissa oloissa.  
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Maantieteellisesti kaukana toisistaan sijaitsevilla valtioilla ei ollut yhteisiä 

poliittisia päämääriä, vaan Meksikon merkitys Suomelle oli puhtaasti 

kaupallinen. Meksikon kaupallisesta merkityksestä Suomelle kertovat lähetystön 

ulkoministeriölle tuottamien raporttien, tiedotusten ja kirjeiden sisällöt, jotka 

keskittyvät pääosin kaupallisiin suhteisiin. Suomen Meksikon-kauppa perustui 

pääosin selluloosan, pahvin ja paperin vientiin, tuonnin ollessa raaka-

ainepohjaista, keskittyen lyijyyn, rikkiin ja puuvillaan. Kaupankäynti Meksikon 

kanssa oli Suomelle suurimmaksi osaksi ylijäämäistä. Vaikka joinakin vuosina 

poliittisia raportteja oli enemmän kuin taloudellisia tiedotuksia, keskittyvät ne 

sisällöltään Meksikon tai Väli-Amerikan valtioiden sisäisiin asioihin. Kirjeet taas 

ovat lähes tulkoon kokonaisuudessaan kaupallisiin asioihin keskittyviä. Suurin 

osa ajanjaksolla lähetetyistä kirjeistä koski Meksikon ulkomaankauppaa ja 

taloudellisia oloja tai Suomen ja Meksikon välistä kauppaa. Meksikon kanssa 

käydyllä kaupalla oli tosin hyvin pieni merkitys Suomen ulkomaankaupan 

kokonaisuudessa. Meksikon vähäisestä merkityksestä Suomelle kertovat 

ulkoasiainhallinnon vähäinen vastaaminen lähetystölle, maiden välisten 

suhteiden hoito olikin lähes täysin Suomen Meksikon-lähetystön varassa. 

Meksikon merkityksestä Suomelle kertoo kuitenkin se, että ulkomaanedustusta 

koskevasta säästötoimista huolimatta Meksikon-edustusta ei lakkautettu, vaan 

sen alaisuuteen liitettiin Keski-Amerikassa toimivat konsulinvirastot. Näin ollen 

Meksikosta muodostui kauppakumppanin ohella Väli-Amerikan tapahtumien 

tarkkailupaikka. 

 

Huolimatta siitä – tai juurikin siitä syystä – että Suomi ja Meksiko ovat toisilleen 

niin fyysisesti kuin psyykkisestikin etäisiä maita, heijastuivat 

kansainvälispoliittiset tilanteet maiden välisiin suhteisiin. Suhteiden ollessa 

ohuet, yleispoliittiset tapahtumat pääsivät vaikuttamaan kahdenvälisiin 

suhteisiin. 
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3. SUHTEET VAKIINTUVAT JA VAHVISTUVAT 

 

Kolmas ja viimeinen pääluku käsittää vuodet 1956–1964. Paasikiven ollessa 

presidenttinä Suomen ulkopolitiikasta oli muodostunut vahvasti 

presidenttijohtoista ja suuntaus jatkui Kekkosen noustua hänen tilalleen vuonna 

1956. Paasikiven aikana Suomen ulkopolitiikka oli ollut passiivista 

puolueettomuuspolitiikkaa, mutta Suomen kansainvälisen aseman 

tasaannuttua, Suomi ryhtyi Kekkosen johdolla noudattamaan aktiivista 

puolueettomuuspolitiikkaa. Käsite ”Paasikiven–Kekkosen linja” oli syntynyt.259 

Porkkalan palautuksen toteuduttua käytännössä vuonna 1956, Suomi koki 

kansainvälisen asemansa paranevan.260 1960-luku oli Suomen ulkopolitiikan 

kannalta voimakkaan kansainvälistymisen aikaa, jolloin Suomi aktivoitui 

entisestään myös läntisissä suhteissa.  

 

Selvitän, miten Suomen suhteet Meksikoon kehittyivät tämän kansainvälisen 

liikkumatilan lisääntymisen yhteydessä.  

 

 

3.1.  Vienti kohtaa vaikeuksia 

 

Vuoteen 1956 mennessä Suomi oli onnistunut irtaantumaan sodanjälkeisistä 

rasituksista ja elintaso oli kohentunut.261 Näissä oloissa Suomi purki 

ulkomaankaupan säännöstelyä ja pyrki lisäämään kansainvälistä kauppaa. 

Suomi liittyi huomioitsijan roolissa Euroopan taloudelliseen yhteistyöjärjestöön 

(OEEC) sekä selvitystyöhön, joka tähtäsi Pohjoismaiden yhteismarkkinoihin. 

Tätä seurasi seuraavana vuonna allekirjoitettu niin sanottu Helsingin pöytäkirja, 

jonka mukaisesti Suomi muutti länsikauppansa monenkeskiseksi.262 
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Lisääntyneen ulkomaankaupan myötä myös Suomen Meksikon-kauppa piristyi 

huomattavasti. Vuonna 1956 vienti Meksikoon lähes kaksinkertaistui edelliseen 

vuoteen verrattuna.263 Viennillä oli kuitenkin vaikeuksia tuontilupien saamisessa 

Suomen päävientitavaralle selluloosalle,264 kun Meksikon valtio oli vuodesta 

1955 lähtien korostetusti pyrkinyt suojelemaan kotimaista teollisuuttaan.265 Va. 

asiainhoitaja arvioikin lähetystön vuosikertomuksessa, että vaikeudet 

tuontiluvissa johtuivat Meksikon pyrkimyksistä turvata oman 

selluloosateollisuuden mahdollisuudet. Rajoitukset eivät kohdistuneet 

ainoastaan Suomeen, vaan myös muihin selluloosan viejämaihin Kanadaan ja 

Ruotsiin. Lähetystön näkemyksen mukaan suomalaisten haasteet Meksikon 

selluloosamarkkinoilla johtuivat tuontilupien ja ankaran kilpailun lisäksi 

meksikolaisten käsityksestä, ettei Suomella ollut mahdollisuuksia toimittaa 

meksikolaisten haluamaa valkaistua selluloosaa.  Lähetystö korostikin Suomen 

selluloosateollisuuden edustajien toiminnan merkitystä Meksikossa. Heidän ja 

lähetystön toimesta oli muistutettu Meksikon tuontiviranomaisia selluloosan 

merkityksestä maiden väliselle kaupalle.266  

 

Kaupan alalla lähetystöjen tehtäviin kuuluikin huolehtiminen siitä, ettei 

suomalaisia tuotteita syrjitty tai asetettu kilpailijoita huonompaan asemaan. 

Edustustojen tehtäviin kuului myös auttaa suomalaisia vientiyrityksiä 

pääsemään uusille markkinoille.267 Meksikon-edustusto olikin pyrkinyt 

neuvotteluin auttamaan Suomen metalliteollisuutta saamaan jalansijaa 

Meksikon markkinoilla. Neuvotteluita oli käyty Metexin osallistumisesta 

Michoacánin selluloosatehtaan rakentamiseen, mutta ne eivät olleet tuottaneet 

tulosta. Lähetystö arveli syyksi Meksikon ”sisäpoliittiset” syyt sekä Yhdysvaltain 

dominoivan otteen metallialan markkinoista.268 Lisäksi Murto kirjoitti:  

 

Omituista kyllä, on yli puoli vuosikymmentä kestäneiden suunnitelmien 

ruvettua vähitellen kiteytymään, on teollistamishanketta hoitavissa 

alemmissa portaissa vedottu – yhdysvaltalaisten toimittajien eduksi – 
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Suomen ulkopoliittisesta asemasta muka aiheutuviin epävarmoihin 

tekijöihin ja vaikeuksiin osallistua näihin konetoimituksiin.269 

 

Murron näkemyksen mukaan Suomen metalliteollisuuden kohtaamien 

haasteiden taustalla vaikutti siis nimenomaan yhdysvaltalaiset tahot, jotka 

vaikuttivat meksikolaisten näkemyksiin Suomesta. Jälleen kerran 

suurvaltasuhteet vaikuttivat maiden kahdenvälisiin suhteisiin. 

 

Suomen vaikeudet saada tuontilisenssit valkaisemattomalle selluloosalle 

jatkuivat vuoden 1957 puolella. Meksiko oli aloittanut oman 

selluloosateollisuuden, ja va. asiainhoitaja Murto arvelikin 

vuosikertomuksessaan, että vaikeudet eivät olisi ohimeneviä. 

Sanomalehtipaperin kysyntään meksikolainen tuotanto ei vaikuttanut, vaan va. 

asiainhoitajan mukaan suomalaiset olivat itse ”laiminlyöneet” meksikolaiset 

paperimarkkinat.270 Suomen vaikeuksia Meksikon markkinoilla saattoi lisätä 

konsuliedustuksen puute. Va. asiainhoitaja Saikku oli huomioinut 

konsulitoiminnan merkityksen kaupallisten suhteiden hoidossa Meksikossa jo 

1950-luvun alussa. Hänen mukaansa Meksiko antoi konsuliedustukselle jopa 

suuremman arvon kuin lähetystösihteerille tai kaupalliselle avustajalle.271 

 

Lähetystön mukaan Suomen kunniakonsuli Uhthoff oli alusta asti ollut 

passiivinen konsulintoimessaan ja vuonna 1952 lähetystö olikin ehdottanut 

hänen toimensa lakkauttamista.272 Näin ollen vuonna 1951 Grönroosin sijalle 

varakonsuliksi nimitetyn suomalaisen liikemiehen Osmo Airaksen lisäksi 

Suomella ei ollut Meksikossa varsinaista kunniakonsuliedustusta. Kun vuonna 

1956 Veracruzin satamassa tapahtui eräs merimiesselkkaus – lähteet eivät 

kerro millaisesta oli kyse – lähetystö päätyi ehdottamaan kunniakonsuleiden 

nimittämistä ainakin Veracruziin sekä Tampicoon.273 Ulkoministeriö ei 

kuitenkaan reagoinut lähetystön ehdotukseen. Varakonsuli Airaksen erottua 
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tehtävästään Yhdysvaltoihin muuton myötä, lähetystö lähestyi jälleen 

ulkoasiainministeriötä kunniakonsuliedustuksen järjestämiseksi. Lähetystön 

mukaan olisi aiheellista perustaa kunniakonsulinvirat joihinkin Meksikon 

suurimpiin satamakaupunkeihin.274 Ulkoministeriö ei reagoinut tähänkään 

lähetystön ehdotukseen – ja jostakin syystä, ehkä sopivien henkilöiden 

puutteessa – konsulitoiminta pysyi olemattomana aina seuraavan 

vuosikymmenen alkuun saakka.275 Lähetystön ehdotus kunniakonsuleiden 

nimittämiseksi kuvastaa hyvin Suomen ongelmia Meksikon-kaupassa. 

Huomattavasti osuuttaan ulkomaankaupassa kasvattanut metalliteollisuus ei 

ollut saanut jalansijaa maassa ja nyt tärkeinkin vientituote kohtasi vaikeuksia. 

Konsuleiden toiminnan keskittyessä kaupallisten suhteiden luomiseen ja 

ylläpitämiseen, lähetystö todennäköisesti koki, että konsulitoiminnan avulla 

Suomi saisi lisää näkyvyyttä Meksikossa ja onnistuisi korjaamaan viennin 

kohtaamat vaikeudet. Lähetystön ehdotus kunniakonsuleiden nimittämisestä 

tärkeimpiin satamakaupunkeihin kuvastaa kaupallisten asioiden tarpeellisuutta.  

 

Suomen kaupalliset suhteet Meksikon kanssa jatkuivat vientivoittoisena, 

huolimatta siitä, että kaupankäyntiä haittasivat edelleen selluloosan 

tuontilupavaikeudet. Va. asiainhoitaja huomioi vuosikertomuksessaan, että 

Meksikon oma sanomalehtipaperituotanto ei ollut vähentänyt meksikolaisten 

mielenkiintoa suomalaista sanomalehtipaperia kohtaan, vaan päinvastoin uusia 

myyntimahdollisuuksia ilmeni edellyttäen, että Suomi lisäisi meksikolaisten 

tuotteiden, erityisesti puuvillan ostojaan. Samassa vuosikertomuksessaan Murto 

huomautti, ettei Meksikolaisilla ollut sen suurempaa huomauttamista siinä, että 

Suomen vienti Meksikoon oli tuontia huomattavasti suurempaa. Va. 

asiainhoitajan mukaan Suomen ja Meksikon väliset suhteet olivat jatkuneet 

hyvinä ja asiallisina.276  

 

Murto oli kiitollinen suomalaisten vierailijoiden määrän kasvusta Meksikossa. 

Muun muassa vuonna 1956 peräti sata suomalaista oli matkustanut Meksikoon. 

Näiden matkailijoiden joukossa oli ollut myös konferenssiedustajia ja Murto näki 
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tällä olevan positiivista vaikutusta Suomen tunnetuksi tekemiseen.277 Toisen 

maailmansodan myötä tapahtunut kehitys kuljetus- ja viestintätekniikassa olivat 

pienentäneet maailmaa. Lentoliikenteen kehitys viisikymmentä luvulta lähtien oli 

lisännyt konferenssien ja kansainvälisten kokousten sekä virallisten vierailujen 

määrää maailmanlaajuisesti.278 Ottaen huomioon, että Meksikossa esiintyi 

edelleen ennakkoluuloja ja epäluuloista suhtautumista Suomen kansainvälistä 

asemaa kohtaan, ja näiden asenteiden heijastuessa myös maiden väliseen 

kaupankäyntiin, oli kaikenlaisella tunnetuksi tekemisen toiminnalla merkitystä. 

 

Vuoden 1958 keväällä Washingtonin-lähettiläs Nykopp erosi tehtävästään ja 

hänen tilalleen tuli R.R. Seppälä.279 Lähteiden antaman kuvan mukaan 

lähettiläiden vaihdoksilla ei kuitenkaan ole ollut merkitystä Suomen ja Meksikon 

välisiin suhteisiin, koska käytännössä virallisia suhteita hoiti Meksikossa paikan 

päällä oleva väliaikainen asiainhoitaja. 

 

 

3.2.  Lähetystöstä suurlähetystöksi    

 

Vuonna 1959 Meksiko ehdotti Suomelle lähetystöjen korottamista 

suurlähetystöiksi ja Suomi vastasi ehdotukseen myönteisesti. Tämä oli sinänsä 

erikoista, koska Meksiko ei edelleenkään ollut asettanut vakituista edustajaa 

Helsinkiin. Meksiko oli tosin ehdottanut kaikkien Meksikossa olevien 

lähetystöjen korottamista suurlähetystöiksi, joka uuden va. asiainhoitaja Åke 

Freyn mukaan kertoi Meksikon lisääntyvästä ulkopoliittisesta aktiivisuudesta.280 

Suhteellisen eristäytyneen ulkopoliittisen linjan jälkeen Meksiko olikin aloittanut 

uudenlaisen kansainvälisten suhteiden laajentamisen vuodesta 1958 lähtien ja 

maa pyrki kehittämään suhteitaan liittoutumattomiin maihin, Eurooppaan, 

Japaniin ja Kanadaan.281 Suomen ja Meksikon välisten edustajien 

vastavuoroisuuden puutteesta huolimatta Frey korosti Meksikon ehdotuksen 

olleen vuoden tärkein tapahtuma Suomen ja Meksikon välisissä suhteissa. 
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Vastaavasti Suomi ehdotti viisumipakon poistamista maiden välillä, mutta 

ehdotus ei saanut vastakaikua Meksikon taholta.282 Ehdotuksen lähetystön 

korottamisesta tullessa Meksikolta voidaan sen katsoa kuvastan meksikolaisten 

parempaa suhtautumista Suomeen. Toisaalta viisumiasia ei ratkennut ja tämä 

kertoo meksikolaisten halusta pitää suomalaisten saapuminen maahan 

kontrollissa. 

 

Lähetystön korotusasia saatiin käytännössä ratkaistua vuonna 1960, kun 

lähettiläs R.R. Seppälän Meksikon vierailun yhteydessä sovittiin molempien 

maiden lähetystöjen korottamisesta283 ja seuraavana vuonna marraskuun 6. 

päivänä Suomen lähetystö Meksikossa muuttui suurlähetystöksi.284 1800-luvulta 

periytynyt tapa, jonka mukaan ainoastaan suurvallat vaihtoivat keskenään 

suurlähettiläitä, oli menettänyt merkitystään jo ennen toista maailmansotaa. 

Suomi omaksui tavan muiden Pohjoismaiden esimerkin mukaisesti ja ryhtyi 

korottamaan lähetystöjään suurlähetystöiksi vuosikymmenen puolivälistä 

lähtien. Ensimmäiset lähetystöt korotettiin vuonna 1954. Muun muassa ministeri 

Wartiovaara huomautti, että etenkin suurvaltojen aloitteesta tehdyt 

suurlähettiläiden keskinäiset vaihdot Suomen kanssa osoittivat Suomen 

nauttimaa arvostusta.285 Koska tapa oli maailmanlaajuisesti levinnyt, ei Suomi 

halunnut jättää diplomaattisia edustajiaan protokollassa hännille.286 Lähetystön 

korottamisasialla ei sinänsä näytä olleen merkitystä maiden välisille suhteille, 

mutta korottamisehdotuksen tullessa Meksikolta, vaikutti asia positiivisesti 

lähetystön mielikuvaan Meksikosta. Maa nähtiin jälleen Suomelle myönteisenä 

maana. 

 

Lähetystön näkemykset Suomen kohtaamasta arvostuksesta ja suhteiden 

lähentymisestä joutuivat kuitenkin koetukselle vuonna 1961, kun Suomen ja 

Meksikon välisiä suhteita alkoi jälleen kerran hiertää viisumiasiat. Suomi oli 

edellisenä vuonna ehdottanut viisumipakon poistamista, saamatta vastakaikua 

Meksikon taholta. Päinvastoin meksikolaiset viranomaiset ryhtyivät 

vaikeuttamaan suomalaisten viisuminsaantimahdollisuuksia. Lähetystön 
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käydessä neuvotteluita Meksikon sisäasiainministerin kanssa, kävi ilmi, että 

ongelman taustalla olivat ennakkoluulot ja tietämättömyys Suomen 

kansainvälisestä asemasta ja suhteista naapurivaltioihin. Neuvotteluiden myötä 

lähetystö onnistui palauttamaan ennen vuotta 1961 vallinneen tilanteen ja 

suomalaiset saivat taas turistiviisumin periaatteessa alistuksetta. Näin ei 

kuitenkaan tapahtunut käytännössä.287 

 

Suomessa oli vuonna 1958 tapahtunut Yöpakkasiksi kutsuttu hallituskriisi, joka 

alkoi vaalien jälkeisen hallituksen muodostamisesta. Neuvostoliitto esitti 

julkisesti mielipiteensä siitä, että hallitukseen tulisi ottaa mukaan niin 

kommunistit kuin sosiaalidemokraattien oppositiokin. Neuvostoliittolainen 

lehdistö epäili Suomen ulkopolitiikan suuntautuvan enenemässä määrin länteen 

ja poliittisen kurssin kääntyneen oikealle. Suomalaiset eivät kuitenkaan 

taipuneet naapurin vaatimuksiin, vaikka epäilyjä ulkopoliittisista vaikeuksista 

olikin. Kommunistien ja ei-tannerilaisten sosiaalidemokraattien jäädessä 

hallituksen ulkopuolelle, Neuvostoliitto osoitti tyytymättömyytensä vetämällä 

suurlähettiläänsä maasta ja keskeyttämällä meneillään olevat 

kauppaneuvottelut.288 Yöpakkaset päättyivät lopulta hallituksen hajottamiseen ja 

uuden presidentille uskollisen hallituksen nimittämiseen tammikuussa 1959.289 

Tämä Suomen ulko- ja sisäpoliittinen selkkaus huomioitiin myös Meksikon 

lehdistössä. Lähetystön mukaan osa lehtien otsikoista olivat sävyltään 

”hälyttäviä” ja lähetystö pyysikin lehtiä uutisoimaan asiasta suurempaa 

harkintaa käyttäen.290 Yöpakkaset antoivat Suomen asemasta huonon kuvan. 

Neuvostoliitto pyrki vaikuttamaan maan sisäisiin asioihin ja sitä kautta myös 

Suomen kansainväliseen asemaan. Lähettiläiden raporteista tulleen kuvan 

mukaan tietämys Suomesta oli Meksikossa pintapuolista, ja näin ollen tämän 

tyyppinen negatiivinen tapahtuma vaikutti näkemykseen Suomen 

kansainvälisestä asemasta. 

 

Samoin vuonna 1961 sattunut Suomen ja Neuvostoliiton välinen noottikriisi291 
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oli kansainvälinen sensaatio ja huomioitiin Meksikoa myöten. Lähetystön 

mukaan meksikolainen lehdistö kirjoitti huomattavan paljon tapahtuneesta.292 

Neuvostoliitto oli julkaissut Suomen hallitukselle nootin, jossa viitattiin Berliinin 

tilanteen kiristymiseen ja ehdotettiin YYA-sopimuksen mukaisten sotilaallisten 

konsultaatioiden käynnistämistä. Neuvostoliitto epäili, että Suomessa oli 

muodostunut ryhmä, joka pyrki muuttamaan Suomen ulkopoliittista 

suuntautumista. Nootissa mainittiin, että mikäli Neuvostoliitto saisi varmuuden 

siitä, että nykyinen suuntaus jatkuisi, sotilaalliset neuvottelut voisivat olla 

vältettävissä.293 Kylmän sodan ilmapiiri oli kiristynyt 1960-luvun alkuvuosina, 

joka oli ilmennyt sotilaallisena varustelukilpailuna. Tässä tilanteessa myös 

Suomen sotilasstrateginen tilanne huomioitiin suurvalloissa.294 Yöpakkaset sekä 

kansainvälisen ilmapiirin kiristyminen ja sitä seurannut noottikriisi horjuttivat 

Suomi-kuvaa maailmalla ja kyseenalaistivat Suomen kansainvälisen aseman ja 

suvereniteetin. Ottaen huomioon meksikolaisten aiemmat pelot Suomesta 

mahdollisesti saapuvista kommunistiagitaattoreista, saattoi näillä tapahtumilla 

olla vaikutuksensa suomalaisten viisumivaikeuksiin. Näin ollen Suomen 

erikoisasema Neuvostoliiton naapurimana sekä suurvaltojen polarisoituneet 

suhteet jatkoivat vaikuttamistaan myös Suomen ja Meksikon välisiin suhteisiin. 

 

Toisaalta lähetystön propagandatoiminta oli hiipunut 1950-luvun puolivälin 

jälkeen ja epätietoisuudella Suomen asemasta oli ollut sijaa kasvaa 

meksikolaisten mielissä. Tätä näkemystä tukee myös se, että viisumiongelman 

jälkeen suurlähetystö aktivoitui Suomen tunnetuksi tekemisessä muun muassa 

artikkelien jakamisen muodossa.295 Suomi pyrki aktiivisesti hankkimaan 

kansainvälistä tunnustusta puolueettomana maana,296 ja lähetystöjen keskeisiin 

tehtäviin kuuluikin Suomen puolueettomuuspolitiikan tunnetuksi tekeminen.297 

Presidentti Kekkonen esittikin, että Suomen tulisi hyödyntää erikoisasemansa 

Neuvostoliiton naapurina ja luoda kuva Suomesta ”sillan rakentajana idän ja 

lännen välillä”.298 Suomi-kuvan ehostaminen osoittautui tärkeäksi Meksikossa, 
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jossa ennakkoluulot ja epätietoisuus Suomen asemasta olivat aiheuttaneet aika 

ajoin vaikeuksia niin ihmisten kuin tavaroidenkin liikkumiselle. 

 

Lähetystön tiedotustoiminta ulkoministeriölle keskittyi aiempaa enemmän 

poliittiseen raportointiin. Raportit keskittyvät Meksikon sisäisten asioiden lisäksi 

Meksikon suhteisiin muihin maihin sekä Väli-Amerikan ja Latinalaisen Amerikan 

tapahtumien selostamiseen.299 Väli-Amerikan tapahtumat ja Meksikon suhteet 

alueen maihin olivat korostuneesti raportoinnin huomion keskipisteenä. Vuosien 

1959–1962 välisenä aikana lähetystö tuotti yhteensä 38 poliittista raporttia, 

joista 23 käsitteli näitä asioita.300 Tähän vaikutti merkittävästi Kuuban kriisi 

vuonna 1962,301 jonka kehittymistä lähetystö seurasi raporteissaan. Tässä 

mielessä Meksikon alueellinen merkitys vastasi Latinalaisessa Amerikassa 

olevien muidenkin edustusten luonnetta alueen tarkkailupaikkana. Asemamaan 

ja koko mantereen sisäisistä asioista kertovien tiedotusten suuri osuus kaikista 

tiedotuksista oli kaikissa alueen edustustoissa huomattavaa.302 Meksikon 

merkitys laajemman alueen tiedonhankintapaikkana oli alkanut kasvamaan jo 

1950-luvun alussa, kun Keski-Amerikan valtioiden konsulit oli alistettu 

Meksikon-edustuksen alaisuuteen. Raporttien sisällöt vahvistavat tätä 

näkemystä. 

 

1960-luvun alussa Suomen vienti Meksikoon kasvoi merkittävästi.303  

Lisääntyneen kaupan myötä Suomi avasi vuosien 1960–1963 aikana kolme 

uutta konsulinvirastoa. Vuoden 1960 aikana perustettiin Veracruziin Suomen 

varakonsulinvirasto304 ja vuonna 1962 vastaava virasto myös Tampicoon305 

sekä seuraavana vuonna Monterrey’hin.306 Monterrey oli ja on edelleen 
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Meksikon tärkeimpiä teollisuuskaupunkeja,307 ja Suomen pyrkiessä lisäämään 

myös teollisuusvientiään (muun muassa koneita) Meksikoon,308 oli 

kunniakonsulille tarvetta myös teollisuuteen keskittyneessä kaupungissa. 

ANTOLAN mukaan kunniakonsulaattien määrällinen kasvu kokonaisuudessaan 

Latinalaisessa Amerikassa 1960-luvun alussa johtui taloudellisen ja muun 

kanssakäymisen lisääntymisestä sekä pyrkimyksestä mahdollisimman laajaan 

suhteiden verkostoon. Kunniakonsuleiden tehtävät keskittyivätkin pääosin 

kaupallisten suhteiden ylläpitämiseen ja edistämiseen.309 Suomen 

konsuliedustuksen määrällinen lisääntyminen Meksikossa johtui lisääntyneestä 

kaupankäynnistä.  Laajentuva kauppa vaati laajempaa edustusta. Myös 

aiemmin esiintyneet vaikeudet muun muassa tuontilupien saamisessa saattoi 

vaikuttaa konsuliverkoston laajentamiseen. 

 

 

3.3.  Suurlähetystön itsenäistyminen, vastavuoroisuus ja viisumivapaus 

vahvistavat suhteita       

 

1960-luvun alun kriisien jälkeen kansainvälinen ilmapiiri parani ja Suomi 

aktivoitui jälleen ulkopoliittisesti. Uudenlaista aloitteellisuutta suhteessa 

kansainväliseen ympäristöön kuvasti muun muassa presidentti Kekkosen 

tekemä ehdotus Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä. Ensimmäisten YK-

vuosien aikana Suomi oli keskittynyt puolueettoman pohjoismaalaisen 

imagonsa kehittämiseen, mutta noottikriisin jälkeen Suomi aktivoitui myös 

toimissaan YK:ssa ja pyrki näin kasvattamaan kansainvälistä rooliaan ja 

saamaan puolueettomuuspolitiikalleen konkreettista sisältöä.310 

 

Myös Suomen ja Meksikon välisissä suhteissa tapahtui aktivoitumista vuodesta 

1963 lähtien. Vuodesta 1961 jatkuneet suomalaisten viisuminsaantivaikeudet 

päättyivät, kun edellisenä vuonna periaatteessa tehtyä päätöstä 

viisumisaantivaikeuksien poistamisesta alettiin käytännössä soveltamaan 

vuoden 1963 maaliskuussa. Maat aloittivat myös neuvottelut 
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viisuminpoistosopimuksesta ja kauppasopimuksesta. Lähetystö oli jo edellisenä 

vuonna kiinnittänyt huomiota Meksikon lisääntyvään kiinnostukseen 

kauppasuhteiden laajentamisesta.311  

 

Syyskuussa 1963 Meksikon Helsingissä toiminut asiainhoitaja Alva-Cejudo 

lähestyi ulkoministeriön neuvottelevaa virkamiestä Ragnar Smedslundia, ja 

ehdotti, että maiden välillä ryhdyttäisiin neuvottelemaan 

suosituimmuussopimuksesta. Alustavia keskusteluita asiasta oli käyty saman 

vuoden toukokuussa Meksikon taloudellisen valtuuskunnan vierailun 

yhteydessä, jolloin keskusteltiin Meksikon mahdollisista vientilisäyksistä 

Suomeen. Näissä keskusteluissa oli Meksikon puolesta korostettu sitä, että 

meksikolaisiin tuotteisiin sovellettiin Suomessa yleistulleja eikä sopimustulleja. 

Tämä johtui siitä, että Meksiko ei kuulunut GATT-sopimukseen eikä maiden 

välillä ollut suosituimmuussopimusta. Meksikon asiainhoitaja ei maininnut 

sopimuksen sisällöstä muuta kuin sen, että meksikolaiset tuotteet pitäisi saada 

kuulumaan samaan tullikategoriaan kuin GATT-maista olevat. Hän ei jättänyt 

tarkempaa ehdotusta sopimukseksi, vaan pyysi, että Suomi toimittaisi 

sopimusluonnoksen. Sopimus voitaisiin allekirjoittaa ulkoministeri Veli 

Merikosken samalle vuodelle suunnitellun Meksikon vierailun yhteydessä. 

Smedslund lupasi tutkia asiaa ja palata myöhemmin asiaan.312  

 

Ulkoasiainministeriö pyysikin suurlähetystöltä selvitystä siitä, tulisiko 

suosituimmuussopimus rajoittua tulleihin, vai tulisiko sen käsittää myös verot ja 

maksut.313 Suurlähetystön vastauksen mukaan maksujen kohdalla ei välttämällä 

olisi käytännön merkitystä, koska valuuttakauppa Meksikossa oli vapaa eikä 

muutoksia ollut odotettavissa. Se, tulisiko maksut sisällyttää 

suosituimmuussopimukseen riippuisi muista asiaan ehkä vaikuttavista asioista, 

ja jos huomionarvoisia epäkohtia ei olisi, voitaisiin maksut huomioida 

sopimuksessa. Suurlähetystön tietojen mukaan ulkomaalaisia kohdeltiin 

verotusmielessä tasavertaisesti ja verojen sisällyttämisestä sopimukseen ei olisi 

mitään haittaa. Tullien kohdalla suurlähetystö korosti sitä, että jotta 

suosituimmuussopimuksesta saataisiin konkreettista vastahyötyä, tulisi 
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sopimuksessa ottaa huomioon diskriminointia kohdanneet vientituotteet. 

Suurlähetystön näkemyksen mukaan tällainen vaatimus ei olisi kohtuuton 

ottaen huomioon, että Suomi myönsi Meksikolle kaikki liberalisointi- ja 

globaaliedut ilman syrjintää. Useat Suomen Meksikoon viemät tuotteet taas 

vaativat lisensiointia,314 kuten aiemmin on tullut ilmi. Suurlähetystön lausunnon 

mukaisesti ulkoministeriö näki, että sopimuksen sisältäessä ainoastaan tullit, ei 

siitä olisi Suomelle hyötyä, koska Suomi nautti jo suosituimmuudesta 

Meksikosta. Suosituimmuuden myöntämisestä Meksikolle ulkoministeriö näki 

kohtuullisena, koska Suomi möi huomattavasti   enemmän Meksikoon kuin mitä 

se sieltä osti. Lisenssiasioista sopiminen taas toisi Suomelle konkreettista 

hyötyä.315 Suomi päätyi ehdottamaan yleistä suosituimmuussopimusta, joka 

sisälsi artiklat myös veroista ja maksuista sekä lisensseistä.316 Suomi toimitti 

Meksikon asiainhoitajalle marraskuussa 1963 luonnoksen maiden väliseksi 

kauppa- ja merenkulkusopimukseksi. Merenkulkua koskeva artikla oli lisätty 

”täydellisyyttä” ja tulevaisuutta varten.317 Molemmissa maissa oli selvää halua 

kauppasuhteiden kehittämiseksi ja suhteiden syventämiseksi. Suomen taholta 

pyrittiin helpottamaan vientiä etenkin tuotteiden kohdalla, jotka olivat 

kohdanneet 1950-luvun alusta saakka diskriminointia tuontilupien vaikeuksien 

kanssa. Meksiko taas pyrki lisäämään vientiään tavoitellessaan edullisempaa 

tullikohtelua.  

 

Meksikossa oleva suurlähetystö jatkoi edelleen maansa tunnetuksi tekemistä – 

joka oli helpottunut aiemmista vuosista – kun espanjankielistä materiaalia oli 

entistä enemmän käytössä. Suomen kannalta tärkeä kulttuuritapahtuma ja 

propagandalisä oli vuoden 1963 aikana järjestetty neljän kuukauden mittainen 

Suomen rakennustaiteen näyttely Mexico Cityssä.318 Kansainvälisen 

kulttuurivuorovaikutuksen edistäminen olikin tullut osaksi Suomen ulkopolitikkaa 

1950-luvun lopulta lähtien. Muun muassa näyttelyiden järjestämisestä oli tullut 

edustustojen tehtävä yhä enemmässä määrin.319 Yöpakkasten ja noottikriisin 

jälkeen Suomi-kuvaa maailmalla pyrittiin modernisoimaan ja teemaksi valittiin 
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”Finland – Designland”. Ulkoministeriössä oli havahduttu siihen, että 

kulttuuripropagandalla saatiin parempia tuloksia ja saavutettiin laajemmat piirit. 

Arkkitehtuuri- ja taideteollisuusnäyttelyt olivat menestyneet hyvin kaikkialla 

missä niitä järjestettiin.320  Näin ollen myös tiedotustoiminta Meksikossa muuttui 

modernimpaan suuntaan ja loi Suomesta monipuolisempaa kuvaa. 

 

Vuonna 1963 alkanut suhteiden aktivoituminen ja lähentyminen jatkuivat 

seuraavana vuonna. Vuoden aikana tapahtui kolme tärkeää asiaa, joilla oli 

vaikutusta maiden välisille suhteille. Meksiko nimesi tohtori Carlos Véjar 

Lacave’n Helsinkiin suurlähettilääksi. Suurlähettilääksi nimitetty A.V. Heiroth 

totesi suurlähettiläiden molemminpuolisen nimittämisen vahvistaneen Suomen 

asemaa Meksikossa ja kehittäneen suurlähetystön yhteyksiä Meksikon virallisiin 

piireihin. Hänen mukaansa yhteydet olivat nyt kiinteämmät ja 

luottavaisemmat.321  

 

Toiseksi Meksikon-suurlähetystö itsenäistyi Washingtonin alaisuudesta. 

Suomen diplomaattisen verkoston muodostuminen Latinalaisessa Amerikassa 

noudatti vahvasti kaupallisia tarpeita. Maittain tarkasteltuna Suomen 

kaupankäynti keskittyi vuosikymmenien ajan kaupankäyntiin Brasilian ja 

Argentiinan kanssa ja diplomaattinen verkosto oli rakentunut tämän mukaisesti. 

Vuodesta 1963 lähtien painopiste siirtyi pohjoisemmalle akselille Peru–Meksiko, 

kun Perun pääkaupunkiin Limaan perustettiin suurlähetystö vuonna 1963 ja 

vuoden päästä Meksikon suurlähetystö itsenäistyi. ANTOLAN mukaan tämä 

kuvastaa niin poliittisen kartan muuttumista Latinalaisessa Amerikassa kuin 

Suomen kasvaneita taloudellisia pyrkimyksiä koko alueella. Vuoteen 1964 

mennessä Suomella oli neljä pysyvää lähetystöä Latinalaisessa Amerikassa 

(Argentiina, Brasilia, Meksiko ja Peru) sekä lisäksi edustajat Chilessä, 

Kuubassa, Venezuelassa ja Kolumbiassa.322  

 

Suomalaisten kasvanut kaupallinen ja poliittinen mielenkiinto Keski-Amerikan 

maita kohtaan, sekä suurlähetystön tehtävien kasvu johtivat sen 
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itsenäistymiseen. Edustustojen tehtävät olivat monipuolistuneet 1950-luvun 

puolivälistä lähtien. Ottaen huomioon, että 1950-luvun alusta lähtien Meksikon-

suurlähetystön alaisuuteen oli kuulunut huomattava määrä Keski-Amerikan 

valtioita, oli tarkoituksenmukaisempaa, että Meksikon-suurlähetystö itsenäistyi. 

Tämä vähensi todennäköisesti myös Washingtonin-suurlähetystön kasvanutta 

työmäärää. 

 

Meksikon merkityksen kasvusta kertoo myös suurlähetystön henkilökunnan 

määrän kasvu. Vuonna 1962 va. asiainhoitajan tehtävissä aloittanut A.V. 

Heiroth oli kaivannut lisää työvoimaa, koska hänen mukaansa edustuston 

työtilanne oli lisääntynyt ja tehtävät monipuolistuneet.323 Kuten aiemmin 

todettiin, lähetystöjen tehtävät olivatkin saaneet multilateraalisia piirteitä 1950-

luvun puolivälin jälkeen.324 Aiempina vuosina edustuksen henkilökunnan määrä 

oli pysytellyt kolmessa henkilössä, kun vuonna 1963 määrä nousi viiteen 

henkilöön.325  

 

Kolmantena tärkeänä tapahtumana voidaan pitää Suomen ja Meksikon välille 

vihdoinkin solmittua viisumipoistosopimusta, joka astui voimaan 1.10.1964. 

Sopimuksen mukaan maahan saapuvat suomalaiset saavat oleskella 

Meksikossa kuusi kuukautta ilman viisumia ja vastaavasti meksikolaisilla on 

kolmen kuukauden oleskeluoikeus Suomessa ilman viisumia.326 1960-luvun 

kuluessa Suomi oli solminut viisumivapaussopimuksia muidenkin Latinalaisen 

Amerikan valtioiden kanssa. Argentiinan ja Kolumbian kanssa sopimukset oli 

solmittu jo vuonna 1960 ja niitä seurasi vuonna 1961 Chile ja Uruguay. 

Meksikon lisäksi Suomi solmi vuonna 1964 viisumivapaussopimuksen myös 

Perun kanssa. SUUTARINEN korostaa viisumivapaussopimusten kaupallista 

merkitystä. Yleisen liikkuvuuden lisääntyessä turistien lisäksi liikemiesten 

vaivaton matkustaminen helpottaa kaupallisten suhteiden kehittymistä.327 

Viisumiasiat olivat hiertäneet useampaan otteeseen maiden välisiä suhteita ja 

viisumipoistosopimus kertookin suhteiden vakiintumisesta ja lähentymisestä. 

Suomen ja Meksikon väliset suhteet nousivat niin muodollisesti kuin 
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käytännössäkin uudelle tasolle vuonna 1964. Suurlähetystön itsenäistymisen 

myötä Meksikon – ja ylipäätään Keski-Amerikan – merkitys Suomen 

ulkopolitiikassa kasvoi. 

 

Myös lisääntynyt virallinen vierailuvaihto vahvisti maiden välisiä suhteita. 

Suomessa vieraili toukokuussa Meksikon kauppa- ja teollisuusministeri R. 

Salinas Lozanon johtama kuusihenkinen valtuuskunta, joka kävi keskusteluja 

Suomen viranomaisten kanssa ja tutustui eräisiin johtaviin paperi- ja konealan 

tuotantolaitoksiin. Va. Heiroth kiinnitti raportissaan huomiota myös Meksikossa 

ilmenneeseen kiinnostukseen Suomen kulttuuri- ja opetusoloja kohtaan.328  

 

Yleisen tiedonvälityksen lisääntymisen ja nopeutumisen myötä lähetystöjen 

raportoinnin luonne oli muuttunut. Raportointi pysyi edelleen tärkeänä, mutta 

sille asetettiin uusia vaatimuksia. Asemamaan yhteiskuntaa tuli tarkastella 

kokonaisuutena ja asettaa tapahtumat laajempaan kontekstiin naapurimaihin ja 

kansainväliseen yhteisöön verrattuna yleensä.329 Tähän vaikutti muun muassa 

Suomen YK-jäsenyys. Maailmanjärjestöön liittymisen jälkeen oli tärkeää seurata 

asemamaan suhteita muihin maihin ja sen kansainvälisiä kysymyksiä koskevia 

kannanottoja.330 Tämä on nähtävissä myös Meksikon-edustuston raporteista. 

Raportointi keskittyi aikaisempaa enemmän Meksikon suhteisiin naapurimaihin 

ja toimintaan kansainvälisessä yhteisössä. Raportit ja toimintakertomukset 

vuosilta 1956–1964 ovat huomattavasti neutraalimpia kuin vastaavat 

edustuston ensimmäisiltä toimintavuosilta.  

 

Va. asiainhoitajien tai lähettiläiden mielikuvilla ei näytä olleen vaikutusta 

Suomen suhteisiin Meksikoon. Vuosien 1956–1964 poliittiset raportit eivät 

juurikaan sisällä arvioita Suomen ja Meksikon välisistä suhteista, vaan 

keskittyvät kuvaamaan Meksikon sisäisiä asioita sekä Meksikon suhteita muihin 

maihin. Raportit kuvailet etenkin Meksikon suhteita Yhdysvaltoihin, Brasiliaan ja 

Kuubaan.  Raportointi myös Väli-Amerikan tapahtumista lisääntyi hieman tällä 
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ajanjaksolla.331 Tämä johtunee muun muassa Kuuban kriisistä ja Väli-Amerikan 

valtioiden lähentymispyrkimyksistä, mutta myös Suomen ja Meksikon suhteiden 

vakiintumisesta ja toisaalta myös Meksikon vähäisestä poliittisesta 

merkityksestä Suomelle. Raporttien kuvaus Meksikosta on hyvin asiapitoista ja 

asiallista. Niistä ei kuvastu va. asiainhoitajien henkilökohtaisia näkemyksiä 

Meksikosta, vaan tapahtumia ja asiantiloja kuvataan suhteellisen neutraalisti. 

Meksikon vähäisestä poliittisesta merkityksestä Suomelle kertovat raporttien 

sisältöjen lisäksi asiainhoitajien ja lähettiläiden henkilökohtaisten, samoin kuin 

virallisen Suomen olemattomat kannanotot Meksikon ulkopolitiikkaa kohtaan.  

 

Suomen kaupankäynti Meksikon kanssa oli rakenteeltaan samanlaista, kuin 

kahden suuremman kauppakumppanin kanssa Latinalaisessa Amerikassa. 

Kaupankäynti 1950- ja 1960-luvuilla keskittyi aikaisempien vuosikymmenien 

tavoin muutamiin tuotteisiin.332 Suomesta vietiin lähinnä pahvia, paperia ja 

selluloosaa ja Meksikosta tuotiin lähinnä lyijyn, rikin ja öljyn lisäksi puuvillaa.333 

Vähäisestä ja yksipuolisesta viennistä huolimatta lähetystö näki alueella olevan 

potentiaalia, jonka merkitys tulisi tulevaisuudessa kasvamaan.334  

 

Vuonna 1963 aloitettuja kauppasopimusneuvotteluita ei saatu solmittua tämän 

tutkimuksen aikarajoissa, vaan neuvottelut venyivät aina vuoteen 1969 saakka, 

ja päättyivät lopulta, kun Meksiko ilmoitti lopettavansa kaikki kahdenkeskiset 

kauppasopimusneuvottelut. Kauppasopimusta ei siis koskaan solmittu,335 mutta 

maiden välisellä kaupalla oli suhteellisen pitkät perinteet ja käytännöt, joten tällä 

ei todennäköisesti ollut juurikaan merkitystä. Vuonna 1949 Suomi oli liittynyt 

aiemmin mainittuun kansainvälistä kauppaa helpottavaan tullitariffeja ja 

kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT).336 Kahdenvälisten sopimusten 

merkitys oli näin ollen Suomen kannalta laskenut. Tutkittavana ajanjaksona 

Suomi solmi taloudelliset suhteet Latinalaisen Amerikan valtioista Brasilian 

(1932 Tullisuosituimmuussopimus), Chilen (1935 Väliaikainen kauppasopimus), 

Uruguayn (1939 Kauppa- ja merenkulkusopimus) sekä Argentiinan (1958 
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Kauppa- ja maksusopimus) kanssa.337 Vasta vuonna 1976 Suomi ja Meksiko 

solmivat taloudellista, teknologista ja teollista yhteistyötä koskevan TTT-

sopimuksen.338 
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LOPPULAUSE 

 

Suomen suhteet Meksikoon vuosien 1917–1964 välillä olivat leimallisesti 

kaupalliset. Maantieteellisestä ja kulttuurillisesta etäisyydestä johtuen valtioilla 

ei ollut yhteisiä poliittisia intressejä, vaan suhteet perustettiin kaupallisten 

tarpeiden näkökulmasta. Kaupankäynti Meksikon kanssa oli koko tutkittavan 

ajan jakson ajan Suomelle ylijäämäistä. Vaikka Meksikon kaupalla oli 

suhteellisen pieni osuus koko Suomen kaupasta, muodostui siitä kolmanneksi 

tärkein kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa.  

 

Maiden välinen virallinen kanssakäyminen alkoi Meksikon tunnustaessa 

Suomen vuonna 1920. Itsenäistymisen jälkeisten vuosien aikana Suomen 

poliittisissa piireissä ei ollut kuitenkaan suurempaa kiinnostusta Latinalaista 

Amerikkaa kohtaan. Suomen ulkopolitiikka oli etenkin 1920-luvulla 

turvallisuuspolitiikkaa ja suhteiden luominen keskittyi lähialueille. Suomalaisilla 

kaupallisilla piireillä oli intressejä alueella ja Meksikossakin toimi kunniakonsuli 

vuodesta 1924 lähtien.  

 

1930-luvun alun laman myötä Suomi joutui etsimään uusia mahdollisuuksia 

viennin edistämiseen ja laajentamiseen. Suomalaiset vientipiirit tekivät 

markkinatutkimuksia aina Meksikoa myöten ja etenkin puunjalostustuotteiden 

vientiä pyrittiin lisäämään alueelle. 1930-luvun aikana Meksikoon perustettiin 

vielä kaksi kunniavarakonsulinvirkaa. Washingtonin-lähettilään Åströmin 

ehdotukset diplomaattisuhteiden järjestämisestä Meksikon kanssa 1920-luvun 

lopulla eivät saaneet vastakaikua, koska Suomessa ei yksinkertaisesti riittänyt 

mielenkiintoa maata kohtaan. Vallankumouksesta johtuen Meksiko oli 

sekasortoisessa tilassa ja kansainvälisesti epävarmassa asemassa. Lisäksi 

Suomen valtion säästötoimet ja kritiikki ulkomaanedustuksen kasvua kohtaan 

vaikuttivat siihen, ettei diplomaattisuhteita vielä tässä vaiheessa solmittu. 

 

Suhteet nousivat muodollisesti uudelle tasolle, kun Meksiko ehdotti Suomelle 

ystävyyssopimuksen solmimista. Taustalla vaikutti Meksikon pyrkimys irtaantua 

eristäytyneestä kansainvälisestä asemastaan solmimalla suhteita maiden 
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kanssa, joiden kanssa sillä ei ollut vielä merkittävää kahdenvälistä poliittista tai 

kaupallista toimintaa. Ystävyyssopimus solmittiin 1936 ja se sisälsi oikeuden 

diplomaattisten edustajien lähettämisestä sekä sopimuksen mahdollisimman 

pian solmittavasta kauppasopimuksesta. Ystävyyssopimukseen sisältynyt 

artikla kauppasopimuksen solmimisesta lisättiin sopimukseen Suomen 

pyynnöstä, ja kertoo näin Suomen pyrkimyksistä lisätä kaupallisia 

mahdollisuuksiaan alueella. Ystävyyssopimus loi muodollisen pohjan suhteiden 

tulevalle kehitykselle.  

 

Maiden välistä ystävyyttä syvensi talvisodan syttymisestä johtuneet 

myötämieliset asenteet Suomea kohtaan. Suomi kohosi meksikolaisten 

tietoisuuteen enenevässä määrin, ja vaikka jatkosodan aikana maat olivat 

virallisesti vihollismaita, Meksikossa esiintyi hyväntahtoista suhtautumista 

Suomeen. Näillä ystävällisyyden merkeillä oli myöhemmin merkitystä, kun 

Suomi solmi diplomaattiset suhteet Meksikon kanssa vuonna 1949. Suhteilla oli 

jo suhteellisen vankka pohja ja diplomaattisten suhteiden solmiminen oli 

luonnollinen seuraava kehitysaste. Suomi käytti Meksikossa esiintynyttä 

myötämielistä asennetta hyväkseen, ja sijoitti paikallisen edustajan Meksikoon 

alle vuoden sisällä diplomaattisten suhteiden solmimisesta. 

 

Kylmän sodan aikana suhteisiin vaikuttivat kansainvälispoliittiset suhdanteet. 

Huolimatta siitä, ettei mailla ollut yhteisiä poliittisia tavoitteita, suhteita leimasi 

läpi koko tutkittavan ajan jakson Meksikon taholta aika ajoin ilmenneet 

ennakkoluulot Suomea kohtaan. Ensimmäistä kertaa nämä nousivat esiin 1950-

luvun alussa, kun suomalaisten rikkiostot Meksikosta olivat tyrehtyä, kun 

meksikolaiset pelkäsivät rikin päätyvän Neuvostoliittoon. Lisäksi kupariostot 

jäivät tekemättä ja suomalaisten viisuminsaantia vaikeutettiin. Meksikolaiset 

pelkäsivät, että maahan saapuisi kommunistiagitaattoreita. Ennakkoluulot 

vaikuttivat toistamiseen Suomen kaupallisiin mahdollisuuksiin, kun Suomen 

osallistuminen Michoacánin selluloosatehtaan rakentamiseen kyseenalaistettiin. 

Taustalla oli tosin yhdysvaltalaisia kilpailevia yrityksiä, joten tällä saattoi olla 

vaikutusta Suomen diskriminoivaan kohteluun. 
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Kolmannen kerran ennakkoluulot ja epätietoisuus Suomen asemasta vaikuttivat 

jälleen suomalaisten viisumiasioihin. 1960-luvun alun kansainvälisen ilmapiirin 

kiristyessä Meksiko alkoi taas vaikeuttamaan suomalaisten matkustamista 

Meksikoon. Ennakkoluulot ja tietämättömyys saatiin selätettyä lähetystön 

käydessä neuvotteluita ja selvittämässä Suomen asemaa meksikolaisten 

viranomaisten kanssa. Edistääkseen kaupallista toimintaansa, sekä 

hälventääkseen Meksikossa esiintyneitä ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä 

Suomen kansainvälisestä asemasta, Meksikon-lähetystö käytti paljon aikaa ja 

rahaa Suomen tunnetuksi tekemiseen.  

 

Mielikuvat vaikuttivat suhteiden kehitykseen ja Meksikon merkitykseen Suomen 

ulkopolitiikalle etenkin suhteiden alkuvaiheissa. Lähetystösihteeri Murron, 

ministeri Wuorimaan sekä lähettiläs Jutilan mielikuvilla Meksikosta 

myötämielisenä maana ja hyvänä kauppakumppanina, oli vaikutusta paikallisen 

edustuston perustamiseen. Myöhemmässä vaiheessa mielikuvat vaikuttivat 

lähinnä Suomen Meksikon-lähetystön aktiivisuuteen Suomen tunnetuksi 

tekemisessä. 1950-luvun loppupuolella ja 1960-luvun alussa edustustojen 

raportoinnin luonne oli muuttunut, ja va. asiainhoitajien ja lähettiläiden 

mielikuvia Meksikosta ei juurikaan nouse raporteista esiin. Positiivista 

näkemystä maata kohtaan oli kuitenkin havaittavissa etenkin lähetystöjen 

korottamisasiaan liittyen. Suomalaisten toimijoiden mielikuvilla Meksikosta ei 

tässä vaiheessa näytä olleen vaikutusta maiden välisiin suhteisiin. 

 

Meksiko oli suhteiden kehittymisen kannalta Suomea aktiivisempi tai voidaan 

sanoa, että suhteet kehittyivät Meksikon ehdoilla. Suhteissa tapahtuneet 

muutokset etenivät pääsääntöisesti niin, että Meksiko teki ratkaisut, joihin 

Suomi reagoi. Meksiko ehdotti ystävyyssopimuksen solmimista sekä 

kulttuurisopimuksen luomista. Myös ehdotus lähetystöjen korottamiseksi 

suurlähetystöiksi tuli Meksikolta. Suomalaisten kohtaamat viisumivaikeudet 

johtuivat myös Meksikon ratkaisuista. Suomi oli ainoastaan aktiivisempi 

kaupallisella puolella ehdottaessaan kaupallisen artiklan lisäämistä 

ystävyyssopimukseen sekä ehdottaessaan 1940-luvun lopulla 

kauppasopimuksen solmimista, sekä todennäköisesti diplomaattisten suhteiden 

solmimista. Lisäksi Suomi oli luonnollisesti aktiivisempi viisumivapaussopimusta 
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ehdottaessaan. Meksikokin tosin aktivoitui kaupallisissa asioissa 1960-luvun 

alussa, mutta kauppasopimus maiden välille jäi solmimatta. 

 

Suomen Meksikon suhteisiin voidaan nähdä vaikuttaneen kolmannet maat. 

Suomen asema Neuvostoliiton naapurimaana, sekä Meksikon läheiset ja 

riippuvaiset suhteet Yhdysvaltoihin kylmän sodan aikana, vaikuttivat Suomen ja 

Meksikon välisiin suhteisiin. Yhdysvalloista tulleet ajatukset saattoivat vaikuttaa 

Meksikon asenteeseen Suomea kohtaan. Meksikon ulkopolitiikan tärkein 

doktriini oli hyvät suhteet naapuriinsa ja asennoituminen ennakkoluuloisesti 

Suomea kohtaan saattoi johtua osittain myös tästä. Ainakin lisäten kierroksia.  

Toisilleen maantieteellisesti ja mentaalisesti kaukana olevien maiden väliset 

suhteet olivat herkkiä kansainvälispoliittisessa ilmapiirissä vaikuttaville tekijöille.  

 

Samankaltaista yleispoliittisten suhdanteiden vaikutusta on nähtävissä UOLAN 

tutkimissa Suomen suhteissa Kiinaan. Samoin kuin Meksiko, Kiina sijaitsee 

toisella mantereella ja on niin maantieteellisesti kuin mentaalisesti etäinen 

suhteessa Suomeen. Suhteiden ollessa ohuet, vailla yhteisiä poliittisia 

intressejä, kansainvälispoliittiset tilanteet vaikuttivat kahdenvälisiin suhteisiin. 

ANTOLAN mukaan Suomen edustusverkoston kehittyminen Latinalaisessa 

Amerikassa noudatti vahvasti kaupallisia tarpeita. Tässä mielessä Suomen 

suhteet Meksikoon olivat maanosaan nähden samalla linjalla.  

 

Tässä tutkimuksessa saadut johtopäätökset ovat uusia ja näin ollen esittävät 

maiden välisistä suhteista tietoa, jota ei aiemmin ole ollut saatavilla. Suomen 

ulkopolitiikkaa ja kansainvälisiä suhteita käsittelevissä aiemmissa tutkimuksissa 

Suomen ja Meksikon suhteisiin on pääosin viitattu ohimennen, eikä suhteita ole 

pyritty analysoimaan syvällisemmin. Tulostensa ansiosta tämä tutkimus 

täydentää Suomen kahdenvälisten suhteiden tutkimuskenttää ja eritoten 

Suomen ja Latinalaisen Amerikan suhteiden kehityshistoriaa. 

 

Suomen ja Meksikon välisten suhteiden tutkimusta voisi laajentaa ja syventää 

huomattavasti. Olisi mielenkiintoista tutkia aihetta myös enemmissä määrin 

Meksikon näkökulmasta, ottamalla tutkimuskohteeksi myös meksikolaisen 
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lehdistön. Maiden välisten suhteiden kehityksen historiaa voisi syventää 

tutkimalla meksikolaisten mielikuvia Suomesta. Tätä tosin sivuttiin 

tutkimuksessani, mutta koska lähteet ovat Suomen Meksikon-lähetystön ja 

ulkoasiainministeriön arkistot, kertovat ne kuitenkin ainoastaan Suomen 

näkökulman Meksikon asenteista Suomea kohtaan. Myös suomalaisten 

mielikuvia Meksikosta voisi tutkia enemmissä määrin, muun muassa ottamalla 

mukaan lähteiksi lehdistön, populaarikulttuurin sekä oppikirjat. Tutkimusta olisi 

myös hyvä jatkaa ajallisesti siitä, mihin tämä tutkimus päättyy. Meksikon 

merkitys Suomen ulkopolitiikalle alkoi kasvaa juuri 1960-luvun puolivälin jälkeen 

ja on saanut uusia muotoja. Globalisaation myötä toisistaan maantieteellisesti 

kaukana olevat maat ovat löytäneet yhteisiä intressejä myös poliittisella tasolla.  
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LIITE 1 
 
 
 
SUOMEN ULKOMAANKAUPPA MEKSIKON KANSSA 1920–1964 
 

          
  TUONTI VIENTI YHT. TUONTI VIENTI YHT.  

VUOSI  MILJ. MARKKAA   
% KOKO 
KAUPASTA    

1920 0,8 0 0,8 0,02 0 0,02  

1921 6 1 7 0,17 0,03 0,2  

1922 6 2 8 0,15 0,04 0,19  

1923 0,2 1,3 1,5 0 0,03 0,03  

1924 0,4 0,2 8,6 0,01 0 0,01  

1925 2,4 0,7 3,1 0,04 0,01 0,05  

1926 1,4 0,7 2,1 0,02 0,01 0,03  

1927 2,2 3,3 5,5 0,03 0,05 0,08  

1928 2,1 1,2 4 0,03 0,02 0,05  

1929 0,3 0,9 1,2 0 0,02 0,02  

1930 3,9 1,4 5,4 0,07 0,03 0,1  

1931 2,5 3,2 5,6 0,07 0,07 0,14  

1932 0,7 5,1 5,8 0,02 0,11 0,13  

1933 2,8 6,8 9,6 0,07 0,13 0,2  

1934 4,9 4,5 9,4 0,1 0,07 0,17  

1935 3,6 3,5 7,1 0,07 0,06 0,13  

1936 2,4 1,1 3,5 0,04 0,01 0,05  

1937 3,3 1,7 5 0,04 0,02 0,06  

1938 2,6 1,9 4,5 0,03 0,02 0,05  

1939 1,7 7,3 9 0,02 0,1 0,12  

1940 1,5 1,5 3 0,02 0,05 0,07  

1941 1,1 8,5 9,6 0,01 0,2 0,21  

1946 1,1 6,9 8 0 0,03 0,03  

1947 2,5 41,8 44,3 0,01 0,09 0,1  

1948 0 85,4 85,4 0 0,15 0,15  

1949 0,8 35,4 36,2 0 0,05 0,05  

1950 29,1 212,4 241,5 0,03 0,26 0,29  

1951 119,7 353,5 473,2 0,08 0,19 0,27  

1952 12,1 531,3 543,4 0,01 0,34 0,35  

1953 349 233,8 582,8 0,29 0,18 0,47  

1954 148,4 177 325,4 0,1 0,12 0,22  

1955 18,9 154,9 173,8 0,01 0,09 0,1  

1956 7,8 280,1 287,9 0 0,16 0,16  

1957 11,5 249,4 260,9 0,01 0,12 0,13  

1958 26,6 332 358,6 0,01 0,13 0,14  

1959 100,3 399,1 499,4 0,04 0,15 0,19  

1960 61,4 664,2 725,6 0,02 0,21 0,23  
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1961 44,6 707,2 751,8 0,01 0,21 0,22  

1962 35,8 714,2 750 0,01 0,2 0,21  

1963 42,2 833 875,2 0,01 0,23 0,24  

1964 29,3 945,5 974,8 0,01 0,23 0,24  
 

 

 

Lähteet: Suomen virallinen tilasto. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä 

tullilaitoksen kanto I A: 40–41: s. 77; I A: 42: s. 81; I A: 43: s. 83; I A: 44: s. 83. 
 
Suomen virallinen tilasto. Ulkomaankauppa I A: 45: s. 93; I A: 46: s. 94; I A: 47: 
s. 95; I A: 48: s. 97; I A: 49: s. 97; I A: 50: s. 94; I A: 51: s. 91; I A: 52: s. 91; I A: 
53: s. 92; I A: 54: s. 173; I A: 56: s. 20–23,236, 252; I A: 57: s. 20–23, 254, 271; 
I A: 58: s. 20–23, 257, 274; I A: 64: s. 20–23; I A: 65: s. 20–23; I A: 66: s. 18–
21, 152, 162; I A: 67: s. 18–21, 160, 150; I A 68: s. 18–21, 156, 168; I A: 70: s. 
18–21, 160, 174; I A: 71: s. 18–21, 160, 174; I A: 72: s. 18–21, 177, 190; I A: 
73: s. 20–23, 172, 185; I A: 74: s. 20–23, 176, 191; I A: 75: s. 20–23, 179–180, 
195; I A 76: s. 20–23, 182, 197; I A: 77: s. 20–23, 186, 203; I A: 78: s. 22–25, 
187, 205; I A: 79: s. 20–23, 191, 209; I A: 80: s. 20–23; I A: 81: s. 32–39; I A: 
82: s. 22–29, 275–276; I A: 83: s. 14–21, 79, 110; I A: 84: s. 18–21, 117. 
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LIITE 2 
 
 
 

MEKSIKON-EDUSTUKSEN KIRJEENVAIHTO 1950–1964 
  

      
 

      
 

                         RAPORTIT                     KIRJEET 
 

 
    
VUOSI       

 
   

  TALOUDELLISET POLIITTISET LÄHTENEET SAAPUNEET 
 

 

1950 5 2 275 410 
 

 

1951 35 13 825 1061 
 

 

1952 19 7 1108 1260 
 

 

1953 22 4 1069 913 
 

 

1954 7 10 704 868 
 

 

1955 3 2 943 908 
 

 

1956 5 2 1230 871 
 

 

1957 9 2 1371 858 
 

 

1958 3 1 1143 904 
 

 

1959 6 13 787 961 
 

 

1960 6 12 442 821 
 

 

1961 5 8 426 971 
 

 

1962 2 5 821 1069 
 

 

1963 12 6 1376 1117 
 

 

1964 5 12 1418 1162 
 

 

      
 

Lähde: UMA 5 G 49 Meksikon-edustuksen vuosikertomukset 1950–1964. 
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LIITE 3 
 
 
 
MEKSIKON KARTTA 
 
 

 

      
 

      
 

      
 

Lähde: Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mx-
map.png. 
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