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JOHDANTO 

Kehitysyhteistyö ilmiönä on näkyvä osa nykypäivän poliittista dialogia, ja se jakaa vahvasti 

mielipiteitä laidasta laitaan. Tänä päivänä yhtenä kehitysyhteistyön lähtökohtana on käsitys 

turvallisuudesta. Kehitysyhteistyön turvallisuuspoliittinen merkitys pohjautuu siihen, että 

kehitysyhteistyöllä uskotaan olevan positiivinen vaikutus niin terrorismin ja pakolaisuuden 

torjumiseen kuin ympäristökatastrofeista ja epidemioista selviämiseen. Kehitysyhteistyön 

merkityksestä kertoo myös se, että kehityspoliittiset tavoitteet kirjataan hallitusohjelmaan. Sipilän 

hallitus1 on päättänyt leikata kehitysyhteistyöstä noin 40 prosenttia. Jäljellä olevilla varoilla hallitus 

on kertonut pyrkivänsä lisäämään kehityspolitiikassaan kehitysmaiden oman yritystoiminnan 

vahvistamista. Tutkimukseni keskittyykin juuri tansanialaisen yritystoiminnan tukemiseen 

suomalaisin kehitysyhteistyövaroin.  

Tutkimustehtävä ja keskeiset käsitteet 

Tutkimukseni kohde on Suomen ja Tansanian välinen kehitysyhteistyöprojekti, jossa Suomi 

rahoitti Tansaniaan perustettavan Tanzania Pharmaceutical Industries -nimisen lääketehtaan. 

Hankkeen kolmantena osapuolena toimi suomalainen yritys Orion-yhtymä, joka vastasi projektin 

toteuttamisesta.  

Lääketehdashanke epäonnistui täysin, sillä tehdas joutui vaikeuksiin pian avajaisten jälkeen: 

Tansanian taloudellisista ongelmista johtuva ulkomaanvaluutan puute esti raaka-aineiden ostot, 

minkä vuoksi tehdas toimi minimaalisella kapasiteetilla aina vuoteen 1993 asti, jolloin tehdas 

lopetti kokonaan kaupallisen tuotannon. 2 

Tässä tutkimuksessa aion selvittää, miten ja miksi lääketehdashanke valikoitui osaksi Suomen 

kehitysyhteistyötä. Tutkin, mitkä olivat keskeiset kehitystavoitteet ja motivaatio hankkeeseen 

osallistumisen takana. Selvitän myös, mikä oli Suomen Dar es Salaamin suurlähetystön rooli 

kehitysyhteistyöprojektissa. Rajaan tutkimukseni käsittämään hankkeen valmisteluvaiheen, joka 

kesti aina hankeideasta projektisopimuksen allekirjoittamiseen saakka. Ajallisesti vaihe kattaa 

vuodet 1970–1976. 

                                                             
1 Juha Sipilä, Kesk., 2015. 
2 Koponen & Mattila-Wiro 1996, 130–131.  
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Kehitys on monimerkityksinen, suhteellinen ja kiistelty käsite: ei ole olemassa yksimielisyyttä siitä, 

mitä kehitys on. Kehitys voi olla esimerkiksi talouskasvua, elinolojen parantumista, kansanvallan 

kasvamista tai jotain aivan muuta. Kehitystä voidaan tarkastella lisäksi päämääränä tai keinona.3 

Kehitysapu on käsitteenä vanhahtava ja hierarkkinen, sillä antaja ja vastaanottaja eivät ole tasa-

arvoisia. Kehitysyhteistyö on käsitteenä poliittisesti korrektimpi, koska käsite on vähemmän 

arvottava rakentuessaan kumppanuudelle. Nykyisessä tutkimuksessa pyritään käyttämään 

mieluummin kehitysyhteistyön käsitettä, vaikka kehitysapu saattaisi todellisuudessa olla ilmiötä 

paremmin kuvaava käsite.4  

Kehitysapu tarkoittaa julkisten varojen siirtämistä varakkaammista maista köyhempiin maihin. 

Kehitysavuksi ei lueta yksityisiä sijoituksia tai valtioiden käyttämiä vientitukitoimia. Sisällöltään 

kehitysapu jaetaan kolmeen kategoriaan: pääoma-apuun, materiaaliapuun ja asiantuntija-apuun. 

Lisäksi voidaan puhua myös koulutusavusta ja katastrofiavusta, jotka ovat pääsääntöisesti 

materiaali- ja asiantuntija-apua. Apu voi olla joko sitomatonta tai sidottua. Sidotussa avussa apu 

on sidottu antajamaasta tehtäviin hankintoihin. Tämä avun muoto on tyypillinen vaatimus 

pääoma-avun myöntämiselle.5 

Kehitysavulla on niin sanottu kaksoisluonne: developmentalistinen ja instrumentalistinen.6  

Developmentalismilla viitataan uskomuksen, jonka mukaan yhteiskuntia voidaan kehittää 

idealistiseen suuntaan hyvää tarkoittavalla ”kehitysinterventiolla”. Kehittäminen ei ole vain 

mahdollisuus – se on tavoite.7 Instrumentalismi viittaa puolestaan kehitysyhteistyön käyttämiseen 

välineenä omien välittömien päämäärien edistämiseksi8. Yksityiset ihmiset, ryhmät, yhtiöt, sekä 

valtiot ajavat omia etujaan yhteistyön molemmin puolin.9 Develompentalismi ja instrumentalismi 

ovat siis näkökantoja ja argumentteja kehitysyhtesityöhön. 

Tutkimustilanne 

Suomen kehitysyhteistyön historiasta löytyy jonkin verran tutkimusta.  JUHANI ARTTON 

julkaisu Kohti Kumppanuutta – Kuinka Suomi oppi tekemään kehitysyhteistyötä 1965–2005 vuodelta 

2005, on ulkoasiainministeriön tilaama katsaus Suomen 40 vuotta kestäneestä 

ulkoasiainministeriön alaisesta kehitysyhteistyötaipaleesta. Teoksen ääni on yhtäältä 

                                                             
3 Koponen 2007, 49–51. 
4 Koponen & Seppänen 2007, 336–337. 
5 Siitonen & Sitari 1990, 9. 
6 Koponen & Seppänen 2007, 338. 
7 Koponen 2007, 60. 
8 Koponen 2005, 2. 
9 Koponen & Seppänen 2007, 338. 
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kehitysyhteistyötä johtaneilla virkamiehillä sekä toisaalta aikalaisilla toimittajilla 

sanomalehtileikkeiden kautta. JUHANI KOPONEN on puolestaan kirjoittanut suppean 40-

vuotishistoriikin Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan muovautumisesta nimellä Oma suu ja kontin 

suu – Suppea katsaus Suomen kehitysyhteistyön historiaan. Julkaisu on luonnos tutkimuksesta, joka on 

tarkoitus saattaa tulevaisuudessa kansien väliin. ANTTI AINAMON ja ILARI LINDYN artikkeli 

”Lähetysseurasta kaupan tueksi – Suomalaisen kehitysyhteistyön institutionaalinen historia” 

tarkastelee, miten ja miksi suomalaiset organisaatiot ovat vaihdelleet kansainvälisessä 

kehitysyhteistyössä. 

Tutkimukseni kontekstualisoinnin kannalta merkittäviä teoksia ovat kehitysmaatutkimuksen 

emeritusprofessori Juhani Koposen sekä valtiotieteiden tohtori LAURI SIITOSEN tutkimukset. 

Sekä Koponen että Siitonen ovat julkaisseet kattavasti kehitysyhteistyöstä. Koposen painoalueita 

ovat Tansanian kehityshistoria, Suomen kehityspolitiikka ja Suomen kehitysyhteistyön historia. 

Siitonen keskittyy puolestaan Suomen sekä muiden Pohjoismaiden kehityspolitiikkaan. 

Turun yliopiston poliittisen historian emeritusprofessori TIMO SOIKKASEN tutkimukset 

Presidentin ministeriö osa I 1956–69: Ulkoasiainhallinto ja ulkopolitiikan hoito Kekkosen kaudella ja 

Presidentin ministeriö osa II 1970–1981: Uudistumisen, ristiriitojen ja menestyksen vuodet antavat laajan 

kokonaiskuvan Kekkosen ajan Suomen ulkopolitiikasta ja Suomen harjoittamasta 

kehitysyhteistyöstä osana sitä. Teokset auttavat rakentamaan kuvaa suomalaisista suurlähetystöistä 

osana Suomen ulkoasiainhallintoa. 

Lähteet ja menetelmät 

Kehitysyhteistyön tutkiminen historian näkökulmasta on tärkeää, sillä historian avulla voidaan 

selvittää, miten vallitseva kehitysyhteistyöpolitiikka heijastelee niin kansainvälistä politiikkaa kuin 

valtion sisä- ja ulkopolitiikkaakin. Maailmanpankin tutkimusryhmään kuuluvat MICHAEL 

WOOLCOCK, SIMON SZRETER ja VIJAYENDRA RAO näkevät, että historioitsijoiden tapa 

ajatella ajassa auttaa analysoimaan kehityspolitiikan laatua. Tutkijoiden mielestä kehityspolitiikan 

tutkimus kaipaa historiallista näkökulmaa nähdä muutos kompleksisena kausaalisena prosessina.10 

Käytän tutkielmassani lähdeaineistona Ulkoasianministeriön Dar es Salaamin suurlähetystön 

arkiston projektiasiakirjoja: Lääketehdasprojektit 1970–1983. Aineistossa on monen tyyppistä 

materiaalia: sähkeiden ja kirjeiden lisäksi raportteja, muistioita sekä kokouspöytäkirjoja. 

Asiakirjojen laatijat ovat ulkoasianministeriön, konsultin (Orion-yhtymä Oy), suurlähetystön sekä 

Tansanian hallinnon edustajia.  

                                                             
10Woolcock & Szreter & Rao 2010, 82.  
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Valitsin lähdeaineistokseni nimenomaan suurlähetystön arkiston asiakirjat, sillä tutkin 

kehitysyhteistyöhanketta osana suomalaista kehitysyhteistyötä sekä suurlähetystön roolia 

suomalaisessa kehitysyhteistyössä. Käytettävän aineiston ulkopuolelle jäävät 

ulkoasiainministeriön, Orionin sekä Tansanian valtionhallinnon arkistot. Muiden aineistojen 

käyttö tutkimuksessani ei ole mahdollista tutkielman rajauksen vuoksi. 

Koska käyttämäni lähdemateriaali on hajanaista ja vaihtelevaa, käytän metodina kvalitatiivista 

tutkimusta. Menetelmän mukaisesti pyrin laadulliseen tutkimukseen tarkalla analyysillä.  

Historiallinen tausta – Suomen kehitysyhteistyön vaiheet   

Suomalaisen kehitysyhteistyön juuret ulottuvat 1860-luvulla alkaneeseen kristilliseen 

lähetystyöhön.11 Suomen kiinnostus kehitysyhteistyöhön heräsi kuitenkin hitaasti. Ratkaisevana 

taitekohtana oli vuosi 1955, jolloin Suomi tuli YK:n jäsenvaltioksi. Ensimmäiset suomalaiset 

konkreettiset ideat avun antamisesta tulivat Pohjoismaiden Neuvoston toimintaan osallistumisen 

kautta.12  

YK lanseerasi 1960-luvun kehityksen vuosikymmeneksi. YK:ssa tehtyjen päätösten innoittamana 

Suomen ulkoministeriöön perustettiin kehitysaputoimisto vuonna 1965.13 Pian tämän jälkeen, 

vuonna 1968, Suomesta tuli kehitysavun nettomaksaja: Suomi siis panosti kehitysapuun enemmän 

kuin vastaanotti tukea14. Kehitysyhteistyötoiminta laajeni nopeasti, mikä vaikeutti 

kehitysaputoimiston mahdollisuuksia toimia tehokkaasti. Huhtikuussa 1972 kehitysaputoimisto 

muutettiin omaksi osastokseen – kehitysyhteistyöosastoksi.15  

Suomalainen kehitysyhteistyö sai hanke- eli projektiavun luonteen jo alkuvuosikymmeniensä 

aikana. Projektiapu hallitsi pitkään kehitysyhteistyökenttää niin Suomessa kuin muuallakin. 

Alkuun kehitysyhteistyö oli teknistä avustamista, kun Suomesta vietiin asiantuntijoita ja 

teknologiaa kehitysmaihin teollisuustuotannon tukemiseen.16 YK asetti 1970-luvulla 

teollisuusmaille 0,7 prosentin määrärahatavoitteen bruttokansantuotteesta kehitysyhteistyön 

tukemiseen.17 Vaikka Suomi oli muiden Pohjoismaiden tavoin sitoutunut tavoitteeseen, 

                                                             
11 Ainamo & Lindy 2013, 70. 
12 Ahtisaari 1973, 10. 
13 Ahtisaari 1973, 10–17. 
14 Siitonen & Sitari 1990,50. 
15 Soikkanen 2008, 249. 
16 Koponen & Seppänen 2007, 347–349. 
17 Artto 2005, 20. 
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määrärahat olivat niukkoja.18 Esimerkiksi vuonna 1972 kehitysavun osuus oli 0,15 prosenttia 

bruttokansantuotteesta.19  

1980-luvulla kehitysyhteistyön määrärahat kasvoivat vuosittain nopeasti. Määrärahojen kasvu oli 

kansainväliselläkin tasolla erityisen nopeata.  Kasvu huipentui vuoteen 1991, jolloin Suomi ylitti 

YK:n 0,7 prosentin tavoitteen.20 Sitten alkoivat lamavuodet ja lamalla perustellut määrärahojen 

supistukset, jotka olivat huomattavasti suuremmat kuin muiden hallinnonhaarojen leikkaukset. 

Leikkaukset selittyvät osaltaan sillä, että kehitysavun vientiä edistävä vaikutus ei ollutkaan niin 

huomattava kuin oli toivottu: projektien ulkopuolinen suomalaisosaaminen ei ollut kysyttyä.21  

Kehitysyhteistyön painopiste on siirtynyt aiemmin vakiintuneesta hanketuesta budjettitukeen sekä 

erilaisten sektoriohjelmien rahastojen tukemiseen. Uusien kehitysyhteistyömuotojen myötä 

avunantajamaan ja avunsaajamaan välinen vuorovaikutus on edennyt kohti tasavertaista 

yhteistyötä.22 Vuonna 2000 YK:ssa hyväksytyt vuosituhattavoitteet ovat vaikuttaneet merkittävästi 

2000-luvun kehitysyhteistyöhön laajentamalla kumppanien yhteistä arvopohjaa. Agendaksi on 

muodostunut ihmisoikeuksien, demokratian ja hallintokulttuurin huomioonottaminen.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Koponen 2001, 3. 
19 Koponen 2005, 10. 
20 Artto 2005, 28. 
21 Artto 2005, 49. 
22 Artto 2005, 56. 
23 Artto 2005, 52, 67. 
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1. KEHITYSTAVOITTEENA TERVEYS, MOTIVAATIONA VIENTI 

Tansania oli tullut Suomelle tutuksi kohdemaaksi sen oltua yksi yhteispohjoismaisen avun 

pääkohteista. Ensikosketuksen Suomi sai maahan kuitenkin paljon aikaisemmin lähetystyön 

kautta.24 Yhteispohjoismainen toimintavaihe kesti 1960-luvulta 1970-luvun alkuun saakka. 1970-

luku muodostui kahdenvälisen suhteen rakentamisen sekä profiloitumisen aikakaudeksi.25 Vuonna 

1972 Suomen kehitysyhtesityössä lanseerattiin maavalintaohjelma. Tansania valikoitui 

ohjelmamaaksi yhdessä Chilen, Nigerian, Sambian ja Vietnamin kanssa.26 Tansania oli 

kehitysinterventionaalisesta näkökulmasta houkutteleva kohdemaa: maan taloudellinen tilanne oli 

rapistumassa ja apu oli enemmän kuin tervetullutta.27 Tansanian vetovoimaa avunsaajamaana 

lisäsi maan presidentin Julius Nyereren ajama sosiaalipolitiikka. Nyereren vahva poliittinen asema 

oli myös yksi avaintekijä Tansanian valikoituessa avun vastaanottajaksi.28 

Koko projektin ensimmäinen dokumentti on Orion-yhtymän puheenjohtajan Pentti Koskelon 

kirje Dar es Salaamin edustustolle, jossa Koskelo pyysi v.a. asiainhoitaja Erkki Hedmanssonilta 

selvittämisapua tansanialaisen terveyslaitoksen luonteesta sekä ulkomaalaisten yhtiöiden 

toimintamahdollisuuksista Tansaniassa. Orion oli kiinnostunut mahdollisuuksistaan markkinoida 

sekä farmaseuttisia että laboratoriovalmisteita Itä-Afrikan maissa29. Lisäksi yhtiötä kiinnosti 

paikallisteollisuuden ja/tai veripankin perustaminen joko yksin tai yhdessä paikallisten toimijoiden 

kanssa.30 Orionin lähestymisaikeet eivät olleet ihmeellisiä, sillä jo 1960-luvulla monet 

suomalaisyritykset havaitsivat kehitysavun olevan keino päästä kehitysmaiden markkinoille31. 

1.1 Instrumentalismi verhottuna developmentalismin taakse 

Pentti Koskelo argumentoi ulkoasianministeriön kansainvälisen kehitysavun toimistolle Itä-

Afrikan32 oman lääketeollisuuden perustamisen olleen välttämätöntä, sillä alueen lääkehuolto oli 

kokonaan tarjouskilpailuihin perustuvien tuontikauppojen varassa. Maiden oma lääketeollisuus oli 

olematonta, eikä niillä ollut mahdollisuuksia kontrolloida tuontivalmisteiden laatua. Mailla oli 

lisäksi vain vähän farmaseuttisen koulutuksen saaneita henkilöitä.33 Orionin Tansanian 

                                                             
24 Siitonen & Sitari 1990, 57. 
25 Koponen 2001, 11. 
26 Siitonen & Sitari 1990, 58. 
27 Koponen 2001, 8-9. 
28 Koponen 2001, 13. 
29 Tutkimuksessani Itä-Afrikan mailla tarkoitan jatkossa Tansaniaa, Ugandaa ja Keniaa 
30 Pentti Koskelon kirje Erkki Hedmanssonille 3.11.1970. F7.Xa:17.  Ulkoasiainministeriön (UM:n) Dar es Salaamin 
suurlähetystön arkisto. Oulun maakunta-arkisto (OMA). 
31 Soikkanen 2003, 302. 
32 Tansania, Sambia, Kenia, Uganda 
33 Pentti Koskelon muistio Itä-Afrikan teollisuudesta 2.2.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön 
arkisto. OMA. 
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valtiolliselta kehittämisjärjestöltä34 (NDC) saamien arvioiden mukaan yritys saisi 80 prosenttia 

Tansanian markkinoista, ja vientimahdollisuudet muihin Itä-Afrikan maihin sekä Sambiaan 

olisivat hyvät.35  

Orion määritti hankkeen kehitystavoitteiksi sekä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen että Tansanian valtiontalouden tukemisen oman teollisuuden avulla. Tavoite tulisi 

täytetyksi, kun oma lääketehdas kykenisi tarjoamaan laadukkaampia ja edullisempia lääkkeitä Itä-

Afrikan maiden kansalaisille. Hankkeelle määritetyt kehitystavoitteet sopivat Suomessa 1970-

luvulla vallinneeseen kehityspoliittiseen ajatteluun. Lähetysneuvos MATTI KAIHILUOTO 

kuvasi vuonna 1973 Suomen keskeisenä kehitysyhteistyön päämääränä olevan yksilön 

hyvinvoinnin edistäminen, mikä asettuu laajemmin kansainvälisten kehitysyhteystyön 

yleistavoitteiden kehyksiin36. Kehitysyhteistyöllä siis nähtiin olevan vahva eettinen elementti: 

kehitysyhteistyö pyrki tasa-arvoistamaan maailman kansalaisia. Orionin määrittämät 

kehitystavoitteet voidaan nähdä nimenomaan haluna edistää tasa-arvoa. Toisaalta hankkeen 

taloudelliset perusteet toimivat pohjana Tansanian taloudelliselle kasvulle, joka puolestaan on 

ollut yksi kehitysyhteistyön teoreettisista lähtökohdista37.  

Antti Ainamon Ja Ilari Lindyn mukaan 1970 -luvulla suomalaisten yritysten auttamishalun ei 

voida nähdä olleen pyyteetöntä: ylevistä julistuksista huolimatta yritysten päämääränä oli saada 

taloudellinen korvaus sijoitukselleen. Perinteinen tavaravienti täydentyi kansainvälisesti kysytyillä 

konsulttipalveluilla, jotka sisälsivät monimuotoista asiantuntemuksen vientiä.38 Kaupallinen 

menestyminen oli myös Orion-yhtymän ensisijaisena tavoitteena eli motivaationa ryhtyä 

kehitysapuprojektiin.  

Se, että Orionin hankkeelle asettama kehitystavoite ja motivaatio hankkeen takana erosivat 

toisistaan, ei ole kehitysavun kontekstissa marginaalista. Kehitysyhteistyö sisältää yleisesti 

virallisten agendojen lisäksi taakse kätkettyjä epävirallisia julkilausumattomia tavoitteita, mikä 

selittyy developmentalismin ja instrumentalismin rinnakkaiseksistenssillä. Juhani Koposen 

mukaan develpmentalististen ja instrumentalististen näkökantojen eräänlainen rajakäynti on 

muovannut Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa koko sen historiallisen olemassaolon ajan39. 

                                                             
34 National Development Corporation 
35 Pentti Koskelon muistio Itä-Afrikan teollisuudesta 2.2.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön 
arkisto. OMA. 
36 Kaihiluoto 1973, 47. 
37 Siitonen & Sitari 1990,16. 
38 Ainamo & Lindy 2013, 72. 
39 Koponen 2005, 2. 
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Lääketehdasprojektille asetetut kehitystavoitteet ovat vahvasti developmentalistiset: Orion näki, 

että tansanialaista yhteiskuntaa voitiin kehittää oman lääketeollisuuden avulla. Kun Orion toimitti 

kehitystavoitteet sisältävän muistion Suomen valtionhallinnolle, yritys esitti tämän kehityksen 

takaamisen olevan Suomen ja suomalaisten moraalinen velvoite, mikä edelleen tukee 

developmentalistista näkökantaa kehitysyhteistyöhön. Instrumentalismi nousee puolestaan esiin 

Orionin motivaatiossa käyttää kehitysyhteistyötä omien kaupallisten etujensa ajamiseen, jolloin 

kehitysyhtesityö oli Orionille myös väline omien tavoitteiden toteuttamiseksi.  

1.2 Valtion instrumentalismi 

Kun Orion otti yhteyttä ulkoasiainministeriöön, se pyrki perustelemaan hankkeen tarpeellisuutta 

myös Suomen valtion kannalta: 

Raaka-aineiden ostoja pyrittäisiin pitkäaikaisin sopimuksin saamaan myös Suomesta. 

Yrityksen yhteyteen voitaisiin ajatella liitettäväksi myös muuta kehitysavun turvin tapahtuvaa 

lääkintähuoltoon kuuluvaa koulutus- ja kehitystoimintaa, jota Suomesta pystyttään helposti 

antamaan.40 

Orion-yhtymän valtiolle luomat perusteet ryhtyä toteuttamaan hanketta ovat niin ikään 

instrumentalistiset: projektin avulla Suomen on mahdollista hankkia taloudellisia etuja Afrikasta. 

Kehitysapu tiedostetaankin yleisesti keinona edistää kaupallisia pyrkimyksiä, joko suoraan 

yhteistyömaissa tai epäsuorasti toisten kehitysyhteistyömaiden markkinoilla41. Koska 

kehitysyhteistyöllä on tiedostettuja ulkopoliittisia perusteita, Suomen kehitysyhteistyön päättävänä 

elimenä toimii loogisesti ulkoasiainministeriö. 

Suomen kehitysyhteistyö 1970-luvulla linjattiin nojautumaan nimenomaan viennin edistämiseen. 

Valtiontalouden vaikeuksiin vedoten eduskunnan valtionvarainvaliokunta ohjeisti vuonna 1972 

ulkoasianministeriötä antamaan kehitysapua muodoissa, jotka edesauttaisivat mahdollisimman 

paljon kotimaista tuotantoa ja työllisyyttä.42 Suomessa tiedostettiin, että monikansalliset yhtiöt 

vastasivat yhä kasvavammassa määrin kehitysmaiden teollisuudesta sekä tuotteiden 

markkinoinnista, mikä puolestaan jätti suomalaiset yritykset heikompaan kilpailuasemaan.43 

Yritysten kaupallinen tukeminen koettiin sallituksi teoksi, sillä toiminta edisti kehitysmaiden 

ohella myös Suomen etuja.44  

                                                             
40 Orionin muistio Itä-Afrikan lääketeollisuudesta 29.3.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön 
arkisto. OMA. 
41 Siitonen & Sitari 1990, 18. 
42 Artto 2005, 21. 
43 Ainamo & Lindy 2013, 72. 
44 Koponen 2005, 3. 
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Lääketehdasprojektin motivaatio ja kehitystavoitteet sopivat hyvin 1970-luvun Suomen 

kehitysyhteistyön kehyksiin. Hankkeen edut olivat perusteltavissa jokaisen osapuolen kannalta: 

Tansania saisi taloudellisia sekä hyvinvoinnillisia hyötyjä samalla kun Orion tekisi itseään 

tunnetuksi maailmalla ja kasvattaisi taloudellista tuottoaan. Myös Suomi hyötyisi projektista 

taloudellisesti kasvattamalla vientiään. Valtioiden suhteiden lähentyminen tuottaisi lisäksi 

molemmille valtioille poliittisia etuja. 

Lauri Siitosen mukaan avun antajien oman edun tavoittelu on ollut suurempi motiivi kuin 

vastaanottajien tarpeet. Kuitenkin pienemmissä avunantajamaissa, joihin Suomikin kuuluu, 

vastaanottajan tarpeille annettiin suhteellisesti enemmän arvoa.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Siitonen 1998, 10–11. 
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2. KEHITYSAPU-UNTUVIKOT YHTEISTYÖSSÄ  

2.1 Jahkaileva ja tehoton Tansania 

Ulkoasiainministeriö kiinnostui Orion-yhtymän esittelemästä lääketehdashankkeesta ja antoi 

suurlähetystölle tehtäväksi selvittää projektiin liittyviä taustatekijöitä.46 Edustuston selvitysten 

perusteella kävi ilmi, että YK:n teollisuusjärjestö UNIDO47 oli tutkinut Itä-Afrikan 

lääketeollisuuden tilaa vuonna 1969 ja laatinut asiasta luottamuksellisen raportin, jossa todettiin 

lääketehtaan ja kontrollilaboratorion tarve. UNDP48 oli puolestaan vuoden 1971 alussa myöntänyt 

määrärahan raportin suosituksiin perustuvan tutkimuksen suorittamiseen.49 1970-luvun alussa 

Suomi oli vielä nuori toimija kehitysyhteistyön saralla. Suomen kehitysyhteistyön alkuvaihe oli 

vahvasti sidoksissa YK:hon ja sen suositusten mukaiseen toimintaan.50 YK:n alaisten järjestöjen 

näkemys teollisuushaaran tarpeesta itäisessä Afrikassa oli omiaan lisäämään suomalaisten 

viranomaisten kiinnostusta hanketta kohtaan. 

Innostus hanketta kohtaan oli suuri: Suomi lähetti tohtori Jaakko Lassilan Suomen Pankista ja 

dosentti Pentti Koskelon Orionilta Tansaniaan selvittämään projektin toteuttamisedellytyksiä.51 

Tansanian vierailun aikana suomalaiset edustajat kävivät neuvotteluja Tansanian kauppa- ja 

teollisuusministeri Bomanin sekä NDC:in pääjohtaja Kahaman kanssa.52  Projektin rahoitus 

nähtiin kannattavimmaksi toteuttaa Suomen valtiolta saatavilla pitkän aikavälin lainoilla.53 Jo 

hankesuunnitelmien ensiaskeleiden aikaan Suomen puolelta nostettiin esille kysymys Suomen 

mahdollisuudesta toteuttaa vientiä Tansaniaan. Koska lääketuotantoon tarvittavia raaka-aineita ei 

saataisi Tansaniasta, Suomi toivoi, että suomalaisia raaka-aineostoja tultaisiin suosimaan aina kun 

hinnat olisivat kilpailukykyisiä.54 

Mahdollisuus edistää suomalaista vientiä kehitysyhteistyön avulla oli kriittinen tekijä projektin 

toteutumisen kannalta. Suomen hallituksessa puhkesi vuoden 1971 lopulla kehitysmäärärahojen 

vastustusrintama, joka puolsi luoton luovuttamista vain hankkeille, joiden varat sidottiin 

                                                             
46 Toimistopäällikkö Jaakko Ilonimen kirje suurlähetystölle 22.2.1970. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin 
suurlähetystön arkisto. OMA. 
47 United Nations Industrial Development Organization. Järjestön tavoitteena on edistää ja nopeuttaa teollista 
kehitystä kehitysmaissa. UNDP:n toimeenpaneva elin. 
48 United Nations Development Programme. Kehitysyhteistyöohjelma, joka antaa teknistä ja esi-investointiapua 
projektien muodossa. 
49 Jaostisihteeri Benjamin Bassinin muistio 20.3.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. 
OMA. 
50 Ahtisaari 1973, 21–22. 
51 Benjamin Bassinin kirje suurlähetystölle 23.4.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
52 Suurlähettiläs Seppo Pietisen kirje ulkoasiainministeriölle 24.5.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin 
suurlähetystön arkisto. OMA. 
53 Pentti Koskelon muistio 8.5.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
54 Muistio kysymyksistä Mr. Karimille 8.6.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
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Suomesta tapahtuviin hankintoihin. Kauppapoliittinen osasto antoikin tukensa pitkään 

kehitysyhteistyölle, jossa apu oli sidottu mahdollisimman pitkälle hankintoihin Suomesta.55 

Pian Lassilan ja Koskelon suorittaman Tansanian vierailun jälkeen NDC:ille toimitetiin Orion-

yhtymän laatima suunnitelma kannattavuustutkimuksesta.56 Kannattavuustutkimuksen 

toteuttaminen sai kuitenkin odottaa, sillä Tansanian viranomaiset päättivät kilpailuttaa hankkeen. 

Sekä Orionin että suurlähetystön oli vaikeuksia saada NDC:in johtohenkilöihin Kahamaan ja 

Karimiin yhteyttä heidän ollessa jatkuvasti ulkomailla. Suomalaisten pettymykseksi Kahama ja 

Karim eivät osoittaneet halutun laista toimeliaisuutta hankkeen edistämiseksi. Suurlähettiläs 

Pietinen tapasi Kahaman ja Karimin sijasta kauppaministeri Bomanin saadakseen kommentteja 

hankkeeseen liittyen. Bomanin kanssa käydyistä keskusteluista kävi ilmi Bomanin olleen Italiassa 

kartoittamassa mahdollisuuksia perustaa lääketeollisuutta italialaisten yhtiöiden kanssa.  57 Kun 

Pietinen viimein tapasi Kahaman, tämä ilmoitti peruneensa Suomeen suunnitellun matkansa, sillä 

Tansanian terveysministeriö oli käynyt keskusteluja Kiinan kanssa lääketehtaan perustamisesta 

Tansaniaan. Kahama oli myös ollut osallisena delegaatiossa, joka oli vieraillut Italiassa 

keskustelemassa lääketeollisuuden perustamisesta. Kahaman mukaan kolme eri italialaista yritystä 

olivat olleet kiinnostuneita lääketeollisuuden perustamisesta Tansaniaan.58 

Kiinan kanssa aloitetut neuvottelut lääketehtaan perustamisesta olivat pitkään vain pienen piirin 

tiedossa. Tansanian valtionvarain- sekä kauppa- ja teollisuusministeriötä oli informoitu asian 

tiimoilta vasta kuukausia myöhemmin.59 Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna Tansanian 

ministeriöt eivät tehneet saumatonta yhteistyötä vaan valmistelivat esityksiä ja toimivat ennalta-

arvaamattomasti yli ja ohi toistensa toimivaltojen. Timo Soikkasen mukaan tansanialainen 

hallintokoneisto ei vastannut eurooppalaisia kriteereitä60. Toisaalta Tansanian ministeriöiden 

toiminta ei ollut yllättävää; Juhani Koposen mukaan Tansania ei koskaan muodostanut selkeää 

apustrategiaa,61 mikä mahdollisti ministeriöiden erillään toimimisen. Koska Tansania kilpailutti 

lääketehdashankkeen, voidaan uskoa, että myös se halusi hyötyä hankkeesta taloudellisesti 

mahdollisimman paljon. 

Suurlähettiläs Pietisen ja Orionin edustaja Koskelon välisessä kirjeenvaihdossa pettymys 

tansanialaisten jahkailevaan toimintaan ei ollut peiteltävissä.  Pentti Koskelo pyysi 

                                                             
55 Soikkanen 2008, 257. 
56 Seppo Pietisen muistio 28.9.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
57 Ibidem. 
58 Seppo Pietisen muistio 11.10.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
59 Ibidem. 
60 Soikkanen 2003, 333. 
61 Koponen 2001, 10.  



 
 

14 
 

henkilökohtaisella kirjeellä Seppo Pietistä jouduttamaan Karimin ja Kahaman vastausta Orionille 

tansanialaisten Suomen vierailun suhteen. Pietinen puolestaan vastasi: 

Täkäläisissä oloissa ei näytä tapahtuvan kasvojen menetystä, vaikka luvataan jotain ja sitä ei 

sitten täytetä. Kiirehdin Kahamaa aikanaan suorastaa sopimattomasti ja aina hän lupasi 

seuraavana päivänä palata asiaan – sitä tekemättä.62  

Orion-yhtymän odotus palkittiin, kun Tansanian valtionvarainministeriö pyysi tammikuussa 1972 

Suomea suorittamaan kannattavuustutkimuksen.63 Vaikka Tansanian valtionhallinnon toiminta oli 

aika-ajoin sekavaa, valtionvarainministeriön tehtävänä oli tehdä viralliset pyynnöt avusta.64 

2.2 Projektin toteuttamisen hämärät perusteet 

Orionin suorittama kannattavuustutkimus kyseenalaisti lääketehdasprojektin jatkon – projektin 

alkuperäiset lähtökohdat olivat menettäneet merkitystään, sillä markkina-alue oli kaventunut sekä 

Itä-Afrikan alueen poliittisista erimielisyyksistä että Tansanian hallinnon konkreettisista toimista 

johtuen. Tansania oli ajautunut poliittisesti yhä kauemmas niin Ugandasta kuin Keniastakin, 

eivätkä yhteistyönäkymät olleet enää mahdolliset. Tansanian hallitus oli myös myöntänyt 

terveysministeriön ajamalle, Kiinan kanssa yhteistyössä toteutettavalle, lääketehtaalle määrärahat. 

Lisäksi selvisi, että tansanialainen lainsäädäntö oli epäsuotuisa kotimaisen lääketuotannon 

kannalta.65   

Kannattavuustutkimuksen suorittamisen jälkeen Orionin Pentti Koskelo piti hankkeen jatkamista 

lähes mahdottomana ”Tansanian nykyisen talousjärjestelmän, nykyisten asenteiden ja 

ennakkoluulojen vallitessa”.66 Tansanian viranomaiset eivät olleet kuitenkaan valmiita luopumaan 

hankkeesta: ulkoministeri Malecela suuntasi Suomeen vierailemaan Orionin tehdaslaitokselle.67 

Presidentti Nyerere kertoi puolestaan Pietiselle kokevansa projektin tärkeäksi ”liikeperiaatteiden” 

perusteella.68 Vaikka hanke oli tuottamassa ilmeisiä vaikeuksia, Tansanian johto koki Suomen 

mielekkääksi kumppaniksi. Suomi oli valinnut Tansanian vain vähän aikaa sitten kehitysyhteistyön 

ohjelmamaaksi, eikä Tansania kenties halunnut nousta valokeilaan Suomen silmissä kieltäytymällä 

                                                             
62 Seppo Pietisen kirje Pentti Koskelolle 13.7.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
63 Tansanian valtionvarainministeriön edustaja W.L Mbagon kirje Seppo Pietiselle 20.1.1972. F7.Xa:17.  UM:n Dar es 
Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
64 Koponen 2001, 10. 
65 Yhteenveto Orionin suorittamasta kannattavuustutkimuksesta. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön 
arkisto. OMA. 
66 Pentti Koskelon kirje Seppo Pietiselle 30.12.1972. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
67 Seppo Pietisen muistio 27.4.1973. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
68 Seppo Pietisen kirje ulkoasiainministeriölle 23.7.1973. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. 
OMA. 
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tarjotusta avusta. Tansanian hallinto saattoi pelätä, että jos apua ei otettaisi vastaan, valtio saattaisi 

menettää lääketehtaan lisäksi rahoitusta myös muilta hankkeilta. 

Tansanian kauppa- ja teollisuusministeriö sekä NDC olivat kuitenkin toista mieltä: he 

suhtautuivat Orionin tekemään kannattavuustutkimukseen nihkeästi. Virkamiesten mukaan Orion 

pyrki hyötymään Tansanian valtion kustannuksella muun muassa ylihinnoittamalla lääkkeet 

vaatimansa tuontimonopolin turvin. He puhuivat suoranaisesta riistosta.69 

Tansanialaiset karsastivat syystäkin ajatusta antaa perustettavalle lääketehtaalle tuontimonopoli. 

Tansanian hallitus harjoitti sosialistista politiikkaa ja oli julistanut Arushan julistuksessa vuonna 

1967: 

[- -] Tasa-arvon takaamiseksi tärkeimmät tuotantovälineet on oltava valtion tehokkaassa 

valvonnassa. [- -] Valtion velvollisuutena on puuttua aktiivisesti maan talouselämään, jotta 

kaikkien kansalaisten hyvinvointi olisi taattu eikä kukaan yksityinen kansalainen tai mikään 

kansalaisryhmä pääsisi riistämään toinen toistaan [- -].70 

Orionin Jukka Hyyppölä puolusti yhtiönsä tekemää kannattavuustutkimusta. Hänen mielestään 

tansanialaiset olivat tarkoituksellisesti pyrkineet ymmärtämään kannattavuustutkimuksen väärin. 

Hyyppölä puolusti tuontimonopolia laadunvalvonnan sekä perustettavaan yrityksen 

kannattavuuden takaamiseksi. Hyyppölä tunsi tansanialaisen politiikan ja lausui:  

Mikäli valtion yhtiönä toimiva lääketehdas on vastoin voimassaolevaa järjestelmää ja mikäli 

valtio katsoo, ettei se oman yhtiönsä kautta voi kontrolloida hintoja, olemme ilmeisesti 

ymmärtäneet väärin Arushan julistuksen.71 

Orion-yhtymän ja Tansanian viranomaisten viileät nootit ja ristiriitaiset näkemykset saivat 

ulkoasiainministeriön lähestymään suurlähetystöä etanapostin sijasta sähkeitse. 

Ulkoasiainminiteriö toivoi suurlähetystön korostavan Orionin raportin ehdotusten olevan vain 

Orionin kanta eikä Suomen virallinen kannanotto. Suomen hallituksella korostetiin olevan vain 

rahoittajan rooli. Kuitenkaan projektia ei nähty mahdolliseksi toteuttaa ilman Orionia, sillä 

vastaavaa tietotaitolähdettä ei tiedettävästi ollut Suomesta saatavilla.72 Suomen valtio pesi kätensä 

kiistasta ja yritti puhdistaa maineensa mikäli vahinkoa oli jo päässyt käymään. Ulkopoliittisesti 

                                                             
69 Suurlähetystön laatima luottamuksellinen muistio 29.10.1973. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön 
arkisto. OMA. 
70 Arushan julistus 1978, 3. 
71 Jukka Hyyppölän sähke suurlähettiläs Martti Ahtisaarelle 5.11.1973. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin 
suurlähetystön arkisto. OMA. 
72 Ulkoasiainministeriön sähke suurlähetystölle 5.11.1973. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. 
OMA. 
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epävarma Suomi ei kaivannut politiikkaansa yhtään enempää arvostelevia kannanottoja, 

pidettiinhän Suomea jo Neuvostoliiton etupiiriin kuuluvana sätkynukkena. Kehitysyhteistyö oli 

yksi keino integroitua länteen, pois Neuvostoliiton vanavedestä. Kasvoja ei haluttu menettää 

kyseenalaisin toimin kehitysmaissa. Toisaalta myös Suomen ja Tansanian välinen, vasta kasvava, 

yhteistyö haluttiin varmasti pitää elossa.  

NDC:in yhteydessä toimiva teollisuuden tutkimus- ja kehittämiskeskus73 laati hankkeesta oman 

selvityksensä Orionin kannattavuustutkimuksen rinnalle.74 Uusien tietojen mukaan Tansanian 

hallitus halusikin poiketa alkuperäisestä suunnitelmasta ja keskittyä taloudellisesti 

kannattavampien lääkkeiden tuottamiseen alkuperäisesti suunniteltujen 

välttämättömyyslääkkeiden sijaan. Orion oli halukas muuttamaan tuotanto-ohjelmaa ja 

osallistumaan hankkeeseen mikäli Tansanian valtio olisi valmis ostamaan kaikki tehtaalla tuotetut 

lääkkeet. Orion päätyi uuteen ehdotukseensa, sillä Tansanian hallitus ei myöntynyt muuttamaan 

tullisuojapolitiikkaansa.75 Suurlähetystön arkistosta löytyneiden asiakirjojen välityksellä 

Tansanialaisten aatteellinen suunnanmuutos oli yllättävä: viitteitä lääkearsenaalin ja tehtaan 

perustamistarkoituksen muuttamisesta ei ollut annettu aikaisemmin. Tansanian talous oli 

kuitenkin kääntynyt laskuun, ja 1970-luvun puolivälistä alkaen valtio oli taloudellisessa 

ahdingossa.76 Tansanialaiset saattoivatkin toivoa kaupallisemman lääketehtaan perustamisen 

auttavan valtiontalouden ylös laman kourista.    

Tansanian valtionvarainministeriö lähetti suurlähetystölle virallisen pyynnön Suomen 

osallistumisesta projektin toimeenpanon rahoitukseen.77 Pyynnön jälkeen osapuolet ryhtyivät 

neuvottelemaan projektin yksityiskohdista. Hankkeen toteuttajien välillä ilmeni enää vain pieniä 

näkökantaeroja siitä, miten toimitaan mahdollisissa erimielisyystapauksissa.78 Hankkeen virallinen 

sopimuspaperi allekirjoitettiin 2.4.1976.79 

Hankkeen suunnitteluvaihe projekti-ideasta sopimuksen allekirjoittamiseen oli pitkä ja kivinen. 

Vaihe kesti kaiken kaikkiaan viisi ja puoli vuotta. On kuitenkin muistettava, että aikakausi oli 

Suomen kehitysyhteistyötaipaleen alkukautta ja vielä profiloitumisen aikaa. Suomen antaman avun 

                                                             
73 Industrial Studies and Development Centre (Indcentre) 
74 Suurlähettiläs Martti Ahtisaaren kirje ulkoasiainministeriölle 12.11.1973. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin 
suurlähetystön arkisto. OMA. 
75 Orionin kommenttimuistio Indcentren selvitykseen 18.2.1974. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön 
arkisto. OMA. 
76 Fage 2002, 525. 
77 Tansanian valtionvarainministeriön edustaja R. Korosson kirje suurlähetystöön 27.11.1974. F7.Xa:17.  UM:n Dar 
es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
78 Ks esim. suurlähetystön sähke ulkoasiainministeriölle 10.11.1975 ja ulkoasiainministeriön sähke suurlähetystölle 
12.11.1975. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
79 Kirjoitettu punakynällä kirjeeseen. Apulaisosastopäällikkö Tom Grönbergin kirje suurlähetystölle 25.3.1976. 
F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 



 
 

17 
 

normit olivat vasta muotoutumassa ja kahdenväliset suhteet kehittymässä. Myös Tansania oli 

monen uuden asian äärellä. Projektin suunnittelua aloitettaessa maa oli itsenäistynyt vasta 

kymmenen vuotta aikaisemmin, vuonna 196180. Valtiokoneisto oli kaiken lisäksi heikko: 

johtamisen asiantuntemus puuttui, sillä vanhat siirtomaaisännät olivat aikaisemmin vastanneet 

hallinosta.81 Tansanian yksipuoluehallitus halusi tehdä uraauurtavaa työtä afrikkalaisen sosialismin 

parissa ja ryhtyi uudistamaan yhteiskuntajärjestelmää rakenteellisesti.82 Kun keskittyminen oli 

aivan muualla kuin kehitysyhteistyön koordinoinnin kehittämisessä, ei Tansania ymmärrettävästi 

voinut toimia selkeän linjan mukaisesti. Kahden kehitysyhteistyöuntuvikon kohdatessa olisi väärin 

olettaa, että yhteistyö sujuisi mutkattomasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
80 Fage 2002, 486. 
81 Poropudas 2012, 238. 
82 Fage 2002, 525. 
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3. SUURLÄHETYSTÖ TOIMINNAN KESKIÖSSÄ 

Suomen ulkomaanedustustot toimivat osana ulkoasiainhallintoa. Ulkoasiainneuvos Olavi Saikku 

tiivisti edustustojen tehtävät vuonna 1973 seuraavasti:  

Diplomaattisen edustuksen tehtäviin kuuluu valvoa ja edistää toimintapiirissään Suomen etuja 

sekä suojella toimintavaltansa rajoissa Suomen kansalaisten oikeuksia. [- -]. Tärkeimpänä 

tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Suomen ja asemamaan välisiä hyviä poliittisia, kaupallisia ja 

muita valtioiden väliseen normaalin kanssakäymiseen liittyviä suhteita ja informoida niistä 

samoin kuin asemamaansa ulkopolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä.83  

Kehitysmaita voitiin lähestyä suhteiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi lähinnä kehitysyhteistyön 

kautta. Dar es Salaamin suurlähetystön toimintaa hallitsikin vahvasti kehitysyhteistyöhön liittyvät 

asiat.84  

Suomi perusti vuonna 1968 Dar es Salaamiin Addis Abeban suurlähetystön alaisen 

kehitysaputoimiston, jonne sijoitettiin ekonomi Einari Nikkola vastaamaan kehitysapuun 

liittyvistä tehtävistä.  Nikkola toimi edustustossa erikoisavustajan nimikkeellä. Suomi keräsi 

nopeasti suurempaa vastuuta yhteispohjoismaisessa kehitysyhteistyössä ja toimiston johtoon 

päätettiin nimittää keväällä 1970 diplomaattinen edustaja, Erkki Hedmansson. Hedmanssonin 

virkanimikkeeksi tuli Addis Abeban I luokan lähetystösihteeri ja hän toimi samalla Dar es 

Salaamin lähetystössä va. asianhoitajana. Edustusto päätettiin muodostaa itsenäiseksi 

suurlähetystöksi vain vuotta myöhemmin, vuonna 1971.85 

3.1 Luova ja itsenäinen edustusto 

Orion-yhtymän edustajat kävivät joulukuussa 1970 yritysvierailulla Tansaniassa selvittämässä 

kaupallisia mahdollisuuksia lääketeollisuuden alalla.86 Pian vierailun jälkeen Orion otti yhteyttä 

Suomen ulkoasiainministeriön kehitysaputoimistoon ja välitti heille suunnitelman Itä-Afrikkaan 

perustettavasta lääketehtaasta.87 Ulkoasianministeriö lähetti suunnitelmaan liittyvät asiakirjat 

edelleen suurlähetystölle ja kehotti edustustoa selvittämään lääketehtaan perustamiseen 

vaikuttavia taustatekijöitä ja toimittamaan lausuntonsa Orion-yhtymän laatimista suunnitelmista.88 

Suomen kehitysyhteistyöstä vastaaminen kuuluu ulkoasianministeriön vastuualueeseen, mikä 

                                                             
83 Saikku 1973, 42. 
84 Saikku 1973, 42–43. 
85 Soikkanen 2003, 331–332. 
86 Erkki Hedmanssonin kirje Pentti Koskelolle 23.11.1970, Pentti Koskelon kirje Erkki Hedmanssonille 21.12.1970. 
F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
87 Orionin pääjohtajan Pentti Koskelon ja apulaispääjohtajan Reino Salosen kirje kehitysyhteistyötoimiston 
toimistopäällikkö Jaakko Iloniemelle 2.2.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
88 Jaakko Iloniemen kirje suurlähetystölle 22.2.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
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vuoksi Orion yhtymä esitteli ensimmäisenä kehitysyhteistyöhankkeensa juuri 

ulkoasianministeriölle.  Tansaniassa toimivalle ulkomaanedustustolle delegoitui taustatyön 

tekeminen, koska edustusto vastasi Suomen suhteista vieraaseen maahan.  Lähetystöllä oli myös 

mahdollisuus saada paikallinen perspektiivi konkreettisten neuvottelujen ja tapaamisten pohjalta. 

Ennen hankesopimuksen allekirjoittamista ulkoasiainministeriön ja Suomen Dar es Salaamin 

suurlähetystön välisistä arkistoiduista asiakirjoista suurin osa on suurlähetystön 

ulkoasianministeriöön lähettämiä dokumentteja. Suurlähetystö lähetti ulkoasiainministeriöön 

muistioita käymistään neuvotteluista, jäljennöksiä Tansanian hallinnon suurlähetystöön 

lähettämistä kirjeistä ja dokumenteista sekä tiedoksiantoja Tansanian viranomaisten kannoista 

projektiin liittyen. Ulkoasiainministeriö puolestaan lähetti suulähetystölle pääasiassa tiedoksiantoja 

kirjeitse. Suurlähetystön voidaan nähdä toimineen melko itsenäisesti projektin 

valmisteluvaiheessa. Suurlähetystölle ei annettu varsinaisia toimintaohjeita, joiden mukaan toimia; 

suurlähetystö sai menetellä parhaaksi katsomallaan tavalla hankkeen eteenpäin viemiseksi.   

Koska suurlähetystö toimi vapaasti ilman ulkoasiainministeriön kontrollia, lähetystön toiminta 

muodostui ongelmanratkaisukeskeiseksi. Suurlähettiläs Pietinen muun muassa ilmoitti 

ulkoasiainministeriöön käyneensä tapaamassa kauppa- ja teollisuusministeri Bomania, kun 

NDC:in Kahama ja Karim olivat olleet jatkuvasti ulkomailla ja tavoittamattomissa.89 Olavi Saikun 

mukaan suurlähetystön toiminta oli paikoin uraauurtavaa kokeilevaa työtä.90 Suurlähettiläs 

Pietinen kertoikin ulkoasiainministeriölle ”ahdistelleen” sekä Jamalia että Kahamaa, jotta 

neuvotteluissa päästäisiin eteenpäin.91 Timo Soikkasen mukaan 1970-luvulla oli yleistä, että 

päätösten jouduttamiseksi nimenomaan edustusto joutui hoitamaan paikallisten viranomaisten 

asioita.92 

Suurlähetystön edustajat neuvottelivat vastaanottajatahon kehitysapuviranomaisten kanssa paljon 

ohi virkatien.93 Suurlähetystö saikin haltuunsa epävirallisin reitein erään keskeisen muistion, josta 

kävi ilmi tansanialaisten viranomaisten varovainen suhtautuminen projektiin. 94 Suomen 

suurlähettilään henkilökohtaisilla suhteilla näyttää siis olleen merkittävä rooli hankkeen 

edistymisen kannalta. 

                                                             
89 Pietisen muistio 28.9.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
90 Saikku 1973, 43. 
91 Pietisen kirje apulaisosastopäällikkö Martti Ahtisaarelle 16.4.1973. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön 
arkisto. OMA. 
92 Soikkanen 2003, 333. 
93 Ibidem. 
94 Suurlähetystön luottamuksellinen muistio 29.10.1973. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. 
OMA. 
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Kun projektisopimuksen laatiminen vaikutti yhä todennäköisemmältä lopputulokselta ja edessä 

oli enää yksityiskohdista päättäminen, ulkoasiainministeriö alkoi ohjeistaa suurlähetystöä 

tarkemmin. Ulkoasiainministeriö neuvoi suurlähetystöä esimerkiksi selvittämään Tansanian 

viranomaisten kannan patenttilainsäädännön muuttamiseen.95 Myöhemmin ulkoasiainministeriö 

lähetti suurlähetystölle luonnoksen projektisopimuksesta ja pyysi lähetystöä hankkimaan 

tansanialaisten asianomaisten viranomaisten lausunnot sekä antamaan omat kommenttinsa 

ministeriölle.96 Kun sopimusta laadittaessa keskusteltiin enää sanamuodoista, ulkoasiainministeriö 

ohjeisti lähetystöä kirjeiden sijaan sähkeitse.97 Ulkoasianministeriö lähetti vielä lopullisen 

sopimuspaperin allekirjoittamattomana suurlähetystölle ja valtuutti suurlähetystön 

allekirjoittamaan sopimuksen ulkoasianministeriön puolesta.98 

3.2 Suurlähetystö toimijoiden välisenä linkkinä 

Suurlähetystö oli koko projektin valmisteluvaiheessa keskeisessä välittäjän roolissa: lähetystö oli 

ainoa toimija, joka oli yhteydessä kaikkiin projektissa keskeisesti vaikuttaviin tahoihin. 

Suurlähetystön työllistäminen alkoi kun Orion yhtymän edustaja Pentti Koskelo pyysi kirjeitse 

suurlähetystöltä apua ja neuvoja yritystoiminnan perustamisesta Tansaniaan.99 Suurlähetystö toimi 

linkkinä suomalaisen yrityksen ja tansanialaisten viranomaisten välillä ja järjesti Orionin ja 

tansanialaisten organisaatioiden väliset tapaamiset.100 Myöhemmin, kun Koskelo saapui 

Tansaniaan tutkimaan Itä-Afrikan teollisuuden tilaa yhdessä Suomen Pankin edustajan Jaakko 

Lassilan kanssa,101 suurlähetystön sihteeri Nikkola laati tapaamisista ulkoasiainministeriölle 

välitettävän muistion102. Koskelo itse oli pyytänyt, että Nikkola voisi laatia selvityksen hänen 

puolestaan. 103 Suurlähetystön ja Orion-yhtymän välinen kanssakäyminen oli useimmiten 

suurlähetystön tarjoamaa asiantuntija-apua yritykselle. 

                                                             
95 Osastopäällikkö Åke Wihtolin kirje suurlähetystölle 27.8.1973. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön 
arkisto. OMA. 
96 Toimistopäällikkö Unto Korhosen kirje suurlähetystölle 30.9.1975. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin 
suurlähetystön arkisto. OMA. 
97 Ks. esim. ulkoasiainministeriön sähke suurlähetystölle 12.11.1975 ja 5.12.1975. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin 
suurlähetystön arkisto. OMA. 
98 Apulaisosastopäällikkö Tom Grönbergin kirje suurlähetystölle 25.3.1976. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin 
suurlähetystön arkisto. OMA. 
99 Pentti Koskelon kirje Erkki Hedmanssonille  3.11.1970. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. 
OMA. 
100 Erkki Hedmansonin kirje Pentti Koskelolle 23.11.1970. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. 
OMA. 
101 Jaostosihteeri Benjamin Bassinin kirje suurlähetystölle 23.4.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön 
arkisto. OMA. 
102 Seppo Pietisen kirje ulkoasiainministeriölle 14.6.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. 
OMA. 
103 Seppo Pietisen kirje ulkoasiainministeriölle 24.5.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. 
OMA. 
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Orionin, ulkoasiainministeriön ja suurlähetystön välinen yhteydenpito meni paikoin päällekkäin 

mutta noudatti pääosin kaavaa, jossa suurlähetystö asioi Orionin kanssa suoraan niin sanotuissa 

epävirallisissa asioissa ja kysymyksissä. Näissä tapauksissa Orion tarvitsi nimenomaan 

suurlähetystön apua. Orion otti muun muassa yhteyttä suurlähetystöön, jotta suurlähettiläs 

Pietinen voisi jouduttaa NDC:in Karimin ja Kahaman vastausta Orionille.104 Virallisissa asioissa 

suurlähetystö ja ulkoasiainministeriö jakoivat tietoa keskenään tai Orion otti yhteyttä ministeriöön 

ja ministeriö välitti tiedon lähetystölle.  Kun esimerkiksi ulkoasianministeriö päätti tutkia Itä-

Afrikan teollisuuden tilaa ja laittoi asialle Koskelon ja Lassilan, suurlähetystö sai tiedon 

ulkoasiainministeriötä.105 Suurlähetystö puolestaan ilmoitti ministeriölle vierailun tärkeimmästä 

annista.106  

Suurlähetystö vastasi yksin Tansanian hallinnon viranomaisten kanssa toimimisesta. Edustusto 

huolehti Tansanian viranomaisten viestien välittämisestä ulkoasiainministeriölle ja Orion-

yhtymälle. Kun Tansanian kansallisen kehittämisviraston pääjohtaja Kahama ilmaisi 

kiinnostuksensa lääketehdasprojektista, hän pyysi suurlähetystöä tiedustelemaan, milloin Orion 

voisi aloittaa valmistelut kannattavuustutkimuksen toteuttamiseksi.107 Myös ulkoasiainministeriö 

pyysi omalta taholtaan suurlähetystöä välittämään tansanialaisille liitteiden tiedot. 108 

Suurlähetystö vastasi tiedonkulusta myös etsimällä ennakkoluulottomasti kaikkea vähänkin 

projektiin liittyvää materiaalia. Suurlähetystö lähetti ulkoasiainministeriölle Nairobissa ilmestyvän 

East Afrikan Standardin julkaiseman uutisen, jossa kerrottiin lääke-, kemikaali-, muovi- ja 

hyönteismyrkkytehtaan perustamisesta Keniaan.109 Suurlähetystö myös välitti 

ulkoasiainministeriölle Dar es Salaamin oikeustieteellisen tiedekunnan lehtori Issa G. Shivjin 

kirjoittaman kriittisen taloudellista yhteistyötä yrityssektorilla, erityisesti monikansallisten yritysten 

toimintaa, kritisoivan artikkelisarjan. Suurlähetystön mukaan artikkelisarja heijasteli vallitsevia 

mielialoja tansanialaisissa suunnittelupiireissä, mikä ulkoasiainministeriönkin tuli ottaa 

huomioon.110 Edustustojen tiedonhankinnan avulla ulkoasiainministeriön olikin mahdollista 

                                                             
104 Pietisen kirje Koskelolle 13.7.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
105 Benjamin Bassinin kirje suurlähetystölle 23.4.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. 
OMA. 
106 Seppo Pietisen kirje ulkoasiainministeriölle 24.5.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. 
OMA. 
107 NDC:in pääjohtaja C.G Kahaman kirje Seppo Pietiselle 21.6.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin 
suurlähetystön arkisto. OMA. 
108 Vt. toimistopäällikkö Unto Korhosen kirje suurlähetystölle 21.3.1972. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin 
suurlähetystön arkisto. OMA. 
109 Seppo Pietisen kirje ulkoasianministeriölle 1.11.1971. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. 
OMA. 
110 Suurlähettiläs Martti Ahtisaaren kirje ulkoasiainministeriölle 1.10.1973. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin 
suurlähetystön arkisto. OMA. 
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muodostaa kansainvälisestä tilanteesta systemaattinen ja suhteellisen aukoton kuva.111 

Edustustojen valvoja Pentti Talvitie on todennut vuonna 1976 tarkastuksensa jälkeen, että Dar es 

Salaamin ulkomaanedustuston raportointi oli korkeatasoista ja vastasi erinomaisesti odotuksia.112 

3.3 Nuori ja vakiintumaton toimintakulttuuri 

Suurlähetystön henkilökunta koostui vuonna 1973 kymmenestä henkilöstä. Peruspalkkaisen 

lähetysneuvoksen ja avustajan lisäksi lähetystössä toimi ylimääräisiä, tilapäisiä ja 

työsopimussuhteellisia erikoisavustajia ja toimistoapulaisia.113 Pentti Koskelo toivoi, että 

suurlähetystö voisi palkata uuden englantiapuhuvan sihteerin kannattavuustutkimuksen 

esivalmisteluja varten, sillä matkan aikana käytävien tapaamisten järjestely veisi aikaa. Koskelo 

osasi pyytää lisähenkilökunnan palkkaamista, koska suurlähetystö oli aikaisemmin todennut 

kapasiteettinsa rajallisuuden.114 Lähetystö ei kuitenkaan onnistunut palkkaamaan uutta sihteeriä, 

koska se ei löytänyt Tansaniasta perusvaatimukset täyttävää henkilöä.115 Suomen Dar es Salaamin 

suurlähetystö oli vasta nuori edustusto, jonka henkilökunnan tarvetta ei ehkä osattu vielä tarkkaan 

arvioida. Toisaalta myös Suomen kehitysyhteistyö oli nuorta, mikä vuoksi päteviä henkilöitä 

tuskin löytyi rekrytoitavaksi yhtä nopeasti kuin avun antaminen kasvoi. 

Lääketehdasprojektin aikana, vuonna 1972, Suomi lanseerasi maavalintaohjelman. Soikkasen 

mukaan järjestelmä pakotti delegoimaan tehtäviä ja vastuuta Suomen edustustoille.116  

Käyttämässäni lääketehdasprojektit-aineistossa ei ole viittauksia maavalintaohjelmasta tai sen 

toteuttamisesta. Kuitenkin heti maavalintaohjelman lanseerauksen jälkeen, vuonna 1973, 

dokumenteista välittyy lähetystön uskaliaampi ote toimia ilman ulkoasiainministeriön 

konsultoimista. Tämä uusi rohkeampi ote on havaittavissa erityisesti rahoituskysymyksissä: Seppo 

Pietinen esimerkiksi kertoi ulkoasiainministeriölle selventäneensä Tansanian terveysministeri 

Mwinyinille, että lääketehtaan rahoitus kehitysluoton kahden prosentin korolla olisi 

kannattavampi kuin kokonaan lahjapohjainen rahoitus. Pietinen välitti kuitenkin Suomen 

ulkoasiainministeriölle Mwinyin pyynnön lahjapohjaisesta rahoituksesta, vaikka piti 

rahoitusmuodon toteutumista erittäin epätodennäköisenä.117 

Diplomaattikirjeenvaihdosta voi päätellä suomalaisen kehitysyhteistyön olleen vielä lapsen 

kengissä. Ulkoasiainministeriön ja suurlähetystön välinen raportointi oli paikoin jäykkää ja 

                                                             
111 Soikkanen 2003, 334. 
112 Soikkanen 2008, 408. 
113 Soikkanen 2008, 404. 
114 Pentti Koskelon kirje Seppo Pietiselle 31.5.1972. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
115 Seppo Pietisen kirje Pentti Koskelolle 22.6.1972. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. OMA. 
116 Soikkanen 2008, 260. 
117 Seppo Pietisen kirje ulkoasiainministeriölle 23.7.1973. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. 
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vakiintumatonta, eikä epätietoisuudeltakaan vältytty. Seppo Pietinen otti esimerkiksi yhteyttä 

ulkoasiainministeriöön selvittääkseen mitä ”aktivoiminen afrikkalaiselta taholta” tarkoittaa.118 

Suurlähetystö alkoi myös kasvavassa määrin varmistaa, että saa kaiken kaipaamansa tiedon 

pyytämällä ulkoasianministeriöltä etukäteen tietoja. Erikoisavustaja Markku Aho pyysi 

ulkoasiainministeriötä ilmoittamaan Orion yhtymän ja NDC:in pääjohtaja Mulokozin kanssa 

käytävien neuvottelujen lopputuloksen.119 Toisaalta henkilökunnan vaihduttua toimintakulttuuri 

saattoi muuttua jo pelkkien henkilökohtaisten mieltymysten pohjalta. Juuri yksilöiden toiminta on 

avain järjestelmien kehitykseen. 

Aineistostani ei voi päätellä suomalaisten organisaatioiden tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä 

vallitsevaan ulkoasiainministeriön ja suurlähetystön väliseen perusratkaisuun. Timo Soikkanen on 

kuitenkin tutkinut aihetta ja kertoo suuren osan suurlähettiläistä kokeneen vallitsevan järjestelmän 

virheellisenä: Kehitysavun ulkopoliittinen hallinto ja johto katsottiin sopivan ulkoministeriölle 

kun taas toimeenpano nähtiin sopivan paremmin itsenäisen laitoksen huomaan, kuten Ruotsissa 

tehtiin. Lopulliseen päätökseen pitää sekä päätäntä että toimeenpano ulkoasiainministeriön sisällä 

vaikutti Ruotsin ja Norjan ministeriön ja viraston välinen vastakkainasettelu. Suomen valitsemassa 

mallissa ajateltiin säästyttävän haitalliselta yhteenotolta.120 Suurlähettiläiden ulostulolla on 

kuitenkin merkitystä: suurlähetystöt toimivat vahvemmin kentällä ja saavat erilaisen kuvan 

kehitysyhteistyötoiminnasta kuin Suomessa oleskelevat päättäjät, joten heidän kritiikkinsä on 

avainasemassa Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan kehittämiseen. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
118 Pietinen apulaisjaostopäällikkö Ahtisaarelle 16.4.1973. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin suurlähetystön arkisto. 
OMA. 
119 Erikoisavustaja Markku Ahon kirje ulkoasiainministeriölle 19.3.1975. F7.Xa:17.  UM:n Dar es Salaamin 
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LOPPULAUSE 

Kehitysyhteistyöorganisaatioiden ja -politiikan nuoruus oli realiteetti tarkasteltaessa niin Suomen 

kuin Tansaniankin toimintaa lääketehdasprojektissa. Vaikka valtiot olivat tehneet yhteistyötä jo 

aikaisemmin yhteispohjoismaisissa hankkeissa, ei yhteistyön konventiot olleet vielä ehtineet 

vakiintua. Suomalais-tansanialaisen lääketehdasprojektin valmisteluvaihe kohti projektisopimusta 

oli pitkä ja vaiherikas.  Suomella oli alun alkaenkin instrumentalistinen näkökulma hankkeen 

toteuttamiseen: vaikka perusteena toimi myös ajatus developmentalistisista kehitystavoitteista, ajoi 

vienninedistämispolitiikka niiden yli. Tansanialaisten instrumentalismi nousi esille vasta, kun 

valtio päätti kilpailuttaa projektin toteutuksen. 

Valtioiden välinen projektisopimus saatiin aikaiseksi, kun alkuperäinen suunnitelma parantaa 

Tansanian peruslääkehuoltoa korvattiin suunnitelmalla tuottaa kaupallisempia lääkkeitä. 

Lääketehdashankkeeseen ryhtymisen syiden täytyi olla kuitenkin suuremmat kuin hankkeen 

itsensä toteuttaminen, sillä neuvotteluyhteyttä pidettiin vuosia yllä ilman konkreettisia tuloksia. 

Koska Suomi oli vasta tulokas kehitysyhteistyön pelikentällä, avun antaminen itsessään oli 

Suomelle jo puoli voittoa; avun antaminen edesauttoi profiloitumista osaksi kylmän sodan läntistä 

leiriä ja sitä voitiin pitää irtiottona Neuvostoliiton ikeessä toimimisesta. Tansanian taloudelliset 

näkymät olivat puolestaan alkaneet synkistyä pieleen menneiden sosialististen rakenneuudistusten 

vuoksi. Tansanialle apu, jos pienikin, oli lääkettä valtion kassan haavoihin. Koska kumpikaan 

osapuoli ei ollut aikeissa luopua hankkeesta, voidaan maiden välisen kumppanuuden ylläpito 

nähdä myös yhdeksi osatekijäksi projektiin ryhtymisen kannalta. 

Kehitysyhteistyö on totuttu näkemään yksinomaan ulkoasiainministeriön toiminta-alueena. 

Tutkimukseni kuitenkin todistaa Suomen Dar es Salaamin suurlähetystöllä olleen merkittävä rooli 

lääketehdashankkeen valmisteluvaiheessa. Suurlähetystön monet roolit tiedustelijana, 

informoijana, välittäjänä ja asiantuntijana tekivät edustustosta hankkeen työllistetyimmän tahon. 

Vaikka ulkoasiainministeriössä tehtiin kaikki konkreettiset päätökset, suurlähetystö kanavoi 

ministeriön toimintaa läpi hankkeen valmisteluvaiheen. 

Osoitin tutkimuksessani suurlähetystön roolin olleen merkittävä yhden projektin kannalta. 

Mielenkiintoisia jatkotutkimuskohteita olisi selvittää esimerkiksi vertailevan tutkimuksen kautta, 

vaihteliko Suomen kehitysmaissa sijaitsevien edustustojen rooli kehitysyhteistyössä ja millainen 

rooli Suomen Dar es Salaamin suurlähetystöllä on ollut pitkällä aikavälillä Suomen 

kehitysyhteistyöpolitiikassa. 
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