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Johdanto 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan Suomen ulkopoliittisia suhteita maailmansotien 

välisenä aikana brittiläisdiplomaattien raporttien pohjalta. Tarkasteltavana ajanjaksona 

Suomi oli jo itsenäistynyt, mutta ensimmäisen maailmansodan jälkeinen maailma ja var-

sinkin Neuvostoliiton synty herättivät jännitteitä myös Suomen harjoittamaan politiik-

kaan. Siksi onkin mielenkiintoista tarkastella, miten ajan suurimmat valtiot ja maailman-

mahdit suhtautuivat tähän uuteen tasavaltaan, jolla oli omia sisäisiä kamppailujaan use-

amman vuosikymmenen ajan itsenäistymisestään. Suomen ulkopolitiikkaa on tutkittu, 

mutta ei tarpeeksi muiden valtioiden näkökulmasta, ja tämä onkin nähdäkseni uusi lähes-

tymistapa tarkastella jonkin valtion poliittista päätöksentekoa. Iso-Britannian ollessa Suo-

men suurin ulkomaankaupan kohde ja tärkein ulkopoliittinen kytkös länsivaltoihin antaa 

sen diplomaattien työn tarkastelu erinomaisen uuden ja tärkeän näkökulman tutkimus-

kohteelle. 

Aihetta on syytä lähestyä, koska aiempaa tutkimusta on liian niukasti. Kansainväliset suh-

teet ovat kuitenkin jatkuvasti historiatieteen valokeilassa ja linkittyvät tähän päivään. 

Yleensäkin nyt on aika tarkastella Euroopan valtioiden välistä politiikkaa Iso-Britannian 

vetäytyessä unionin ulkopuolelle ja Euroopan etsiessä suuntaansa kriisien keskellä. Tut-

kimuksen motiivina toimii myös oma mielenkiintoni kansainvälisiin suhteisiin ja itsenäi-

sen Suomen alkuvaiheisiin.  

 

Tutkimustilanne 

 

Suomen ja Iso-Britannian ulkopoliittisia suhteita niin yhdensuuntaisesti kuin molemmin-

puolisesti on tutkittu yllättävän vähän. Iso-Britannian ulkopolitiikasta löytyy hyvin paljon 

tutkimusta ja tarkastelussa olevasta ajanjaksosta suurvaltojen suhteet ovat olleet suuren-

nuslasin alla, mutta pienet valtiot ovat jääneet taka-alalle. Varsinkin toisen maailmanso-

dan edeltävä aika on jäänyt vajavaiseksi tutkimuskohteeksi Iso-Britannian ja Suomen 

suhteiden selvittelyssä, mutta sodan jälkeistä aikaa on sen sijaan runsaasti tarkasteltu lä-
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hinnä talouspoliittisesta näkökulmasta. Iso-Britannian ja Suomen suhteita maailmanso-

tien välisenä aikana on tarkasteltu kuitenkin aiemmin, mutta silloin Suomi on liitetty suu-

rempaan kontekstiin osana brittien Baltian politiikkaa.  

Tutkimuskirjallisuuden avulla tarkoituksena on luoda selvä kuva ulkopoliittisten suhtei-

den lähtökohdista ja kehittymisestä tutkielman käsittelemän ajanjakson alkuun saakka, 

jolloin saadaan rakennettua jatkumo aiemman ja uuden tutkimuksen välille. Suomen ul-

kopolitiikasta on harvakseltaan tutkimuksia käsitellyltä ajanjaksolta ja poliittinen historia 

käsitellään maailmansotien välisenä aikana lähinnä yleishistoriallisissa teoksissa. Näkö-

kulman vuoksi kuitenkin keskitytään tutkimuskirjallisuudessa Iso-Britannian ulkopoli-

tiikkaa tutkiviin teoksiin, koska tutkimus toteutuu Iso-Britannian diplomaattien näkökul-

masta. Viimeisin aihetta lähinnä olevaa ajanjaksoa käsittelevä tutkimus julkaistiin vuonna 

2001, ja sekin on vasta toinen. 

Tutkimusta edeltävä pohja ulottuu tuoreimmillaan tällöin Esa Sundbäckin väitöskirjaan 

vuodelta 2001, Finland in British Baltic Policy – British political and economical inter-

ests regarding Finland in the Aftermath of the First World War, 1918–1925. Sundbäck 

tarkastelee Suomea osana brittiläisten suunnitelmia torjua saksalaisten ja neuvostoliitto-

laisten vaikutusvaltaa niin Skandinaviassa kuin Baltian maissa sekä Suomessa saatavilla 

olevia taloudellisia intressejä. Hänen tutkimuksellaan pystytään valottamaan paremmin 

Suomen valtiollisen itsenäisyyden alun vuosikymmentä, mutta Sundbäck katkaisee väi-

töskirjansa tarkastelujakson vuoteen 1925, kun brittiläisten talousintressit alueella alkoi-

vat hiipumaan. Sundbäckin tutkimusta on mielenkiintoista tarkastella kuitenkin myös 

siksi, että hän käyttää samoja julkaisukokoelmia lähteenään kuin tutkimuksessa oli tällä 

hetkellä käytettävissä. Tämä antaa varmasti hyvää vertailupohjaa myöhemmin tehtäville 

tutkimuksellisille tulkinnoille. Sundbäck on ottanut myös poliittisen historian tutkimuk-

sen rinnalle mukaan talouden tarkastelemisen, josta selvänä esimerkkinä voidaan pitää 

lukuisia Suomen sahateollisuutta ja ulkomaankauppaa tarkastelevia teoksia.1 

Samaisia lähteitä on hyödyntänyt myös Merja-Liisa Hinkkanen-Lievonen teoksessaan 

British trade and enterprise in the Baltic states, 1919–1925, joka kuitenkin keskittyy vain 

Baltian maita koskettavaan Iso-Britannian talouspolitiikkaan. Tutkimustyö on enemmän-

kin taloushistoriallinen, kun itse taasen pyrin lähestymään Suomen tilannetta poliittisen 

                                                 
1 Sundbäck 2001. 
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historian näkökannasta. Tästä huolimatta Hinkkanen-Lievosen tutkimus tarjoaa erin-

omaisen näkökannan Iso-Britannian ulkopolitiikkaan, jota se harjoitti alueella, ja josta 

Suomikin oli vain yksi osa.2 Vesa Vares tutkii myös samoja vuosia kuin edellä mainitut 

tutkijat Turun yliopiston poliittisen historian julkaisussaan Lontoon tie: Iso-Britannian 

diplomaattien rooli Suomen sisäpolitiikassa 1919–24. Hän on ottanut näkökannakseen 

hyvin spesifisti diplomaattien roolin Suomen politiikassa, ei niinkään Iso-Britannian suh-

tautumista suoranaisesti Suomen tilanteeseen uutena valtiona. Vares tuo kuitenkin vas-

tauksia tämän tutkimuksen kysymykseen välillisesti, koska todentavathan diplomaattien 

toimet Iso-Britannian hallituksen ulkopoliittisia suunnitelmia.3 

Iso-Britannian ulkopolitiikkaa Suomea kohtaan maailmansotien välisenä aikana on siis 

toki tutkittu, mutta muuten lähimmät teokset rajaavat tutkimusalueensa maailmansotiin. 

Eino Lyytisen kirjoittama teos Finland in British Politics in the First World War kuvaa 

Iso-Britannian poliitikkojen suhtautumista suomalaisten toimiin ensimmäisen maailman-

sodan aikana ja Suomen itsenäisyyskehitystä.4 Juhana Aunesluoman toimittaman teoksen 

From war to cold war – Anglo-Finnish Relations in the 20th Century ensimmäinen puo-

lisko taasen antaa selkeää kuvaa Iso-Britannian ja Suomen ulkopoliittisista suhteista en-

nen kylmää sotaa ja siinäkin Aunesluoma keskittyy lähinnä talvisotaan ja jatkosotaan. 

Teoksessa tarkastellaan suhteiden kehittymistä ja muutoksia eri käännekohdissa, kuten 

Iso-Britannian sodanjulistusta toiselle demokraattiselle valtiolle.5 Sekä Lyytisen että Au-

nesluoman teoksista saa kuvaa siitä mistä ulkopoliittiset suhteet Iso-Britannian ja Suomen 

välillä kahtena itsenäisenä valtiona ovat lähteneet ja millaiseen tilanteeseen päästiin maa-

ilmansotien välisen ajan jälkeen.6 

Juhani Paasivirta on tutkinut akateemisella urallaan paljon Suomen ulkopoliittisia suh-

teita varsinkin Euroopan maihin. Hänen teoksensa Ensimmäisen maailmansodan voittajat 

ja Suomi sekä Finland and Europe – The early years of independence 1914–1939 tarkas-

televat näitä suhteita nimenomaan 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Teoksissa Paasi-

                                                 
2 Hinkkanen-Lievonen 1984. 
3 Vares 1994. 
4 Lyytinen 1980. 
5 Aunesluoma 2005. 
6 Aunesluoma 2005; Lyytinen 1980. 
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virta tarkastelee ulkopoliittisten suhteiden muodostumista Suomen ja muun maailman vä-

lillä sekä Suomen kansainvälisen politiikan aseman hahmottumista.7 Historiatieteiden tut-

kija Patrick Salmon on myös kansainvälisten suhteiden asiantuntija ja on perehtynyt te-

oksensa Scandinavia and the Great Powers 1890–1940 lisäksi Baltian maiden ulkopoliit-

tisten suhteiden tutkimiseen. Kuitenkin mainitun tutkimuksen kautta kykenen tarkastele-

maan Suomen suhteiden lisäksi Suomen asemaa koko Skandinavian politiikassa erityi-

sesti Iso-Britannian näkökulmasta.8 

Suomen ulkopoliittisia suhteita tarkastelevien tutkimusten lisäksi pro gradu -tutkimuk-

sessa käytettiin yleisesti Iso-Britannian ulkopolitiikkaa maailmansotien välisenä aikana 

tarkastelevia teoksia. William Norton Medlicott teoksessaan British Foreign Policy since 

Versailles 1919–1963 tarkastelee juurikin näitä yleisiä linjoja, joita on ollut havaittavissa 

Iso-Britannian ulkopolitiikassa. Hänen teoksensa avulla pystytään suhteuttamaan tehtyä 

tutkimusta ja muuta Suomea koskevaa brittien ulkopolitiikkaa suuremmassa kehyksessä.9 

Toinen huomioonotettava tutkimus Iso-Britannian ulkopoliittisesta suunnasta kyseisenä 

ajanjaksona on Paul Kennedyn The Realities Behind Diplomacy – Background Influences 

on British External Policy 1865–1980, jossa tarkastellaan Britannian päätöksenteon taus-

tatekijöitä ja päämääriä yleisesti kohdistamatta huomiota ainakaan mihinkään yksittäi-

seen pieneen alueeseen.10 

Jussi Pekkarinen on Suomen ulkoasiainministeriön tutkija, joka teoksessaan Maailman-

politiikan tarkkailupaikka – Suomen Lontoon suurlähetystön historia tuo esille Lontoon 

lähetystön ruohonjuuritason toimintaa sekä luo kuvaa lähetystön arjesta ja Suomen lähet-

tiläiden tapaamisista Iso-Britannian poliitikkojen kanssa. Pekkarinen on käyttänyt tutki-

muksessaan runsaasti lähdemateriaaleja ja elämänkertatutkimuksia, joiden avulla hän 

nostaa lähetystön arjen ja epäviralliset puheet valokeilaan. Hän siteeraa runsaasti diplo-

maatteja, mutta valitettavasti ei osoita niiden alkuperää tarkasti. Tämä luo uskottavuuden 

ongelman, mutta Pekkarisen teoksen avulla saan paremmin luotua juuri kuvaa suomalais-

ten toiminnasta Lontoossa, mitä voin verrata Helsingin lähettiläisiin.11 

                                                 
7 Paasivirta 1961. 
8 Salmon 1997. 
9 Medlicott 1968. 
10 Kennedy 1981. 
11 Pekkarinen 2012. 
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Poliittisen historian tutkimuksen lisäksi on syytä tarkastella myös sen taustatekijöitä. 

Anssi Halmesvirran väitöskirja The British Conception of the Finnish ”Race”, Nation 

and Culture, 1760–1918 vuodelta 1990 antaa selvennystä millaiselle pohjalle britit raken-

sivat mielikuvansa ja sitä myöten poliittisen suuntautumisensa koskien Suomea ja suo-

malaisia. Mielikuvat ohjaavat niin vahvasti ajatteluamme ja ovat mukana päätöksente-

ossa, ettei niitä pystytä ohittamaan, kun tarkastellaan juurikin Iso-Britannian ulkopolitii-

kan näkökulmasta Suomea.12 

 

Tutkimustehtävä ja tutkielman rakenne 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin Suomen ulkopolitiikkaa Iso-Britannian diplomaat-

tien näkökulmasta maailmansotien välisenä aikana, 1925–1934. Valitsin aiheen siksi, että 

Suomen ulkopolitiikkaa ei ole tutkittu vielä tästä kyseisestä näkökulmasta, eikä Iso-Bri-

tannian ja Suomen ulkopoliittisia suhteita ole vielä tutkittu kyseiseltä ajanjaksolta koko-

naisuudessaan. Vuosi 1925 aloittaa uuden tutkimattoman ajanjakson, johon Sundbäck 

päätti oman tarkastelujaksonsa, ja vuonna 1934 solmittu hyökkäämättömyyssopimus on 

hyvä piste päättää tämän opinnäytteen tutkimuksellinen ajanjakso. Tutkielmassa vasta-

taan kysymyksiin: Miten Iso-Britannian diplomaatit raportoivat Suomen ulkopolitiikasta 

ja poliittisesta tilanteesta vuosien 1925–34 välisenä aikana ja millaista ulkopolitiikkaa 

Suomi harjoitti Iso-Britannian diplomaattien mukaan? Lisäksi tutkitaan, miksi Iso-Bri-

tannian diplomaatit raportoivat tällä tavoin ja mistä heidän näkemyksensä johtui. 

Aihe- ja aikarajaus pohjautuu pääosin käytettävissä olevaan lähdemateriaaliin. Aikara-

jaukseen vaikuttaa kuitenkin myös se, ettei Suomen ja Iso-Britannian ulkopoliittista suh-

detta ole tutkittu kyseiseltä ajanjaksolta, jolloin on olemassa tutkimuksellinen aukko. Tut-

kimusta varten päälähteen tarkastelu rajattiin koskemaan pelkästään Suomea koskeviin 

asiakirjoihin, koska muulloin lähdemateriaalin paljous saattaisi olla liian mittava pro 

gradu -tutkielmaan. Ajanjaksossa on erityisen kiinnostavaa se, että Suomi oli vasta it-

senäistynyt valtio vuonna 1917, mutta Iso-Britannia tunnusti sen itsenäisyyden vasta 

vuonna 1919. Suurimpana syynä tähän oli Suomen irtautuminen Venäjästä, joten uuden 

Neuvosto-Venäjän hyväksyntä maamme itsenäisyydelle oli ensin tarpeen. Varmastikin 

                                                 
12 Halmesvirta 1990. 
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taustalla ulkopoliittisia suhteita hiertämässä olivat myös suomalaisten saksalaismyöntei-

syys ensimmäisen maailmansodan aikaan sekä vasta käyty kansalaissota valkoisen ja pu-

naisen Suomen välillä. Olihan Iso-Britannia myös imperialistisen Venäjän liittolainen en-

simmäisessä maailmansodassa suomalaisten tukeutuessa Saksan apuun. 

Tutkielman kaksi päälukua rakentuvat kahden eri teeman kautta, jotka olivat suuressa 

osassa tarkastellulla ajanjaksolla. Ensinnäkin puhuttaessa Iso-Britannian diplomaattien 

näkökulmasta on olennaista tutkia Suomen suhteet Iso-Britanniaan ja tästä koostuukin 

ensimmäinen pääluku. Tutkimuksessa selvitetään siis, millaiset suhteet Suomella oli brit-

teihin vuosien 1925–34 välisenä aikana, miten brittidiplomaatit kuvaavat tätä suhdetta ja 

miksi he näkivät tämän ulkopoliittisen suhteen tällä tavoin. Toinen olennainen teema on 

Suomen ulkopolitiikka suhteessa Neuvostoliittoon. Keskiössä Suomen ja Neuvostoliiton 

välisessä ulkopolitiikassa tuona aikana nousevat Suomen suhteet Baltiaan ja Puolaan sekä 

Neuvostoliiton kanssa vuonna 1934 solmittu hyökkäämättömyyssopimus, jota edelsi pit-

kät neuvottelut. Toisen pääluvun tutkimuskysymyksiksi nousevat: Millaista ulkopolitiik-

kaa Suomi harjoitti Neuvostoliittoa kohtaan Iso-Britannian diplomaattien mukaan ja mi-

ten tämä heijastui myös Baltian maiden ja Puolan suhteisiin? Miten diplomaatit kuvaavat 

suhteita ja liittyikö brittidiplomaattien kannanottoihin jotain pelkoja, uskomuksia tai ta-

voitteita Suomea kohtaan? 

Suomen sisäpoliittinen tilanne on myös maailmansotien välisenä aikana mielenkiintoinen 

tutkimuskohde ja sen heijastumia pyrin käsittelemään brittien näkökulmasta. Suomessa 

sisäpolitiikka on ollut aina vahvasti yhteydessä ulkopolitiikkaan. Suomalaisen nationalis-

min ja Lapuan liikkeen käsittely ovatkin olennainen osa Suomen politiikkaa 1920- ja 

1930-luvulla. Tämän vuoksi toisessa pääluvussa huomioin myös suomalaisen oikeiston 

nousun Neuvostoliiton ja Suomen välisissä suhteissa. 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Tutkimuksen lähdeaineistona toimii diplomaattiasiakirjojen julkaisukokoelma British 

Documents on Foreign Affairs ja sen sarja ”Series F, Europe, 1919–1939”.13 Tutkimusta 

                                                 
13 British Documents on Foreign Affairs (BDFA). 
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varten läpikäytyjä asiakirjoja oli yhteensä 73 kappaletta ja ne koostuivat pääosin rapor-

teista tai muistioista, joita lähetettiin Helsingin ja Foreign Officen välillä. Kokoelman 

materiaalit olivat hyvin monipuolisia ja niistä löytyy virallisia valtiollisia raportteja Suo-

men tilanteesta tekstejä kuin diplomaattien omaa vapaamuotoisempaa pohdintaa esimer-

kiksi kulloisestakin poliittisesta tilanteesta ja sen kehittymisestä Suomen alueella.  Koko-

elman avulla pystyn tarkastelemaan erinäisten kirjeiden, raporttien ja pöytäkirjojen va-

lossa Iso-Britannian diplomaattien suhtautumista ja näkökantoja siitä, miten Suomi toimi 

ulkopolitiikassaan ja miksi suomalaiset toimivat brittien mielestä tällä tavoin. British Do-

cuments on Foreign Affairs julkaistiin 1990-luvulla ja kokoelma koostuu virallisista val-

tion asiakirjoista, joten se vastaa ainakin esitettyihin tutkimuskysymyksiin Iso-Britannian 

valtion yhteisestä kannasta koskien Suomen ulkopolitiikkaa.  

Lähdemateriaalin raportit ja muistiot ovat kirjoittaneet lähinnä kaksi eri henkilöä, Suo-

messa toimineet brittilähettiläät Ernest Rennie ja Rowland Sperling, ja on hyvä keskittyä 

heidän sanomisiinsa, koska Foreign Officen henkilöstä heillä on varmastikin ollut paras 

tuntemus Suomen politiikkaan ollessaan lähellä sen toimijoita. Osan asiakirjoista on kir-

joittanut Suomen naapurimaiden lähettiläät, kuten Viron, Latvian, Puolan ja Neuvostolii-

ton lähettiläs. Heidän raporteistaan saatiin paremmin kuvaa, miten Suomen diplomaatti-

toiminta on toteutunut näissä valtioissa ja millaiset suhteet Suomi on saanut luotua lähellä 

ulkomaalaisia hallintoja. 

Vaikka asiakirjat ovat lähdekriittisesti erittäin hyvää tutkimusaineistoa valitun näkökul-

man vuoksi ja diplomatian saralla niiden luulisi olevan paikkansapitäviä, täytyy silti 

muistaa, että joku on kirjoittanut ne ja ihmisillä on aina oma subjektiivinen näkemyk-

sensä. Ongelmia lähdekritiikin kanssa syntyykin yleensä silloin, kun asiakirjoista käy ilmi 

jotain normaalista historiakäsityksestä poikkeavaa tai jotain olennaista puuttuu. Onko joi-

tain asiakirjoja myös jätetty pois kokoelmista? Tämän vuoksi lähdekriittisesti tarkastel-

tuna diplomaattiasiakirjat ovat siis myös kyseenalainen tutkimuskohde, koska ne on voitu 

luoda valtion omia tarkoitusperiä varten.14 Lisäksi on hyvä ottaa huomioon, ovatko läh-

teissä esitetyt mielipiteet ja kannanotot täysin Iso-Britannian ulkoministeriön virallista 

linjaa seuraavia vai kuinka paljon asiakirjat peilaavat diplomaattien omia näkökantoja. 

Tällaisia tutkimuksellisia ristiriitoja sovitellaan vertaamalla aiheeseen perehtyneiden tut-

kijoiden analyyseja paikkaamaan ajankuvasta muodostettua tulkintaa.  

                                                 
14 Trachtenberg 2006, kpl 5. 
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Tarkasteltaessa kysymyksiä ulkopolitiikasta poliittiset johtajat ja aktiiviset toimijat koh-

taavat ongelman. He elävät kahdessa erilaisessa maailmassa: kansainvälisen politiikan ja 

sisäpolitiikan maailmassa. Toisaalta heidän tulee suhteuttaa muun maailman mukaan rea-

liteettejaan, mutta myös puolustaa kotimaisia arvoja ja kotimaansa ihmisiä. Siksi he toi-

mivat ulkopolitiikassa juurrettuna oman kansallisuutensa tapoihin ja arvoihin. Poliittisilla 

toimijoilla on täten motiivi toimia poliittisesti niin, että heidän toimensa peilaa niitä ar-

voja, joita hänen kulttuurinsa virallisesti edustaa. Heidän retoriikkansa kuvastaa siis 

enemmänkin sitä, mitä kansa haluaa kuulla, eikä siis välttämättä reflektoi toimijan todel-

lista ajattelua. Tällöin julkinen keskustelu on luonnostaankin epäillyn alla, missä tahansa 

poliittisessa järjestelmässä. Todelliset ajattelumallit ja yksityiset keskustelut voidaan pal-

jastaakin siten vasta yleensä vuosikymmenien päästä.15  

Pääasiallisesti tutkimuksen tutkimusmetodina käytetään sisällönanalyysia, jossa aineistoa 

tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyysi on dis-

kurssianalyysin tapaan tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai 

sellaiseksi muutettuja aineistoja. Tutkittavat tekstit voivat olla melkein mitä vain: kirjoja, 

päiväkirjoja, haastatteluita, puheita ja keskusteluita. Sisällönanalyysin avulla pyrin muo-

dostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyn kuvauksen, jonka avulla kytken tulokset il-

miön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin.16 Käytän-

nössä tämä toteutui niin, että kävin kokoelmien kaikki asiakirjat pintapuolisesti ensin läpi 

ja valikoin kaikki Suomea koskevat asiakirjat tarkastelun alle. Näistä asiakirjoista loin 

kokonaisuuksia niiden käsittelemän aiheen mukaan ja lopulta koostin materiaalit tutki-

muksen päälukuja varten. 

Tutkimuksen menetelmissä ei syvennytty kuitenkaan kovin paljoa diskurssianalyysin kie-

len ja sen käytön tutkimukseen, vaan painotutaan enemmän sisällönanalyysiin. Silti tut-

kittaessa Iso-Britannian suhtautumista täytyy ottaa huomioon kielenilmaisut, joiden 

avulla asioista kirjoitetaan raporteissa. Tutkimustyölle tärkeää on siis löytää yhteyksiä eri 

asiakirjojen välillä ja luoda niistä kuva ja perusteltu tulkinta brittien näkökannoista, miten 

Suomen suhteen tulisi toimia. Ajallisen kuvauksen luominen diplomaattijulkaisujen 

kautta ja liittäminen suurempaan kontekstiin auttaa sekä itseäni että valmiin tutkimuksen 

                                                 
15 Trachtenberg 2006, kpl 5. 
16 Tuomi & Sarajärvi 2009, 105. 
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lukijaa varmastikin ymmärtämään paremmin maailmansotien välisen ajan suurvaltojen 

poliittisia kuvioita pieniä valtioita kohtaan. 

 

Historiallinen tausta 

 

Ensimmäisen maailmansodan päättyessä Venäjän imperiumi romahti useiden vallanku-

mousten seurauksena. Lokakuun vallankumous vuonna 1917 mahdollisti ensinnä Suo-

men itsenäistymisen sen oltua yli vuosisadan osa keisarikuntaa ja Suomi saikin silloisen 

Neuvosto-Venäjän hyväksynnän itsenäisyydelleen, tosin bolsevikkien johto otaksui sil-

loin Suomessa tapahtuvan kuitenkin bolsevistinen vallankumous. Itsenäistymisjulistusta 

nopeasti seuranneet erimielisyydet valtion poliittista suuntaa kohtaan sysäsivät Suomen 

sisällissotaan, jonka Mannerheimin johtama valkoinen Suomi voitti. Tästä seurasi vuosi-

kymmeniä Suomea riivannut kansan jakautuminen, mikä päättyi vasta jatkosodan jälkei-

sinä vuosina. Suhde Neuvostoliittoon oli avainasemassa Suomen poliittisessa päätöksen-

teossa siitä lähtien, mutta tätä horjuttivat niin suomalaisten suunnitelmat Suur-Suomesta, 

kommunistien vainot kuin bolsevikkien yritykset häiritä Suomen sisäistä toimintaa ja ul-

kopolitiikkaa muualle maailmaan.  

Baltian maat tarttuivat myös tilaisuuteen suomalaisten vanavedessä, kun Saksa hävisi so-

dan ja Venäjä ajautui sisällissotaan vallankumouksien jälkeen, ja ne julistautuivat myös 

itsenäisiksi. Venäjän keisarivallan kaatuminen mahdollisti ensin alueellisten hallintojen 

syntymisen bolsevikkien muodostamien neuvostojen avulla. Saksalaiset miehittivät alu-

een kuitenkin, mutta Saksan kipeästi tarvitseman itärintaman rauhan seurauksena Neu-

vosto-Venäjä ja Saksa solmivat Brest-Litovskin rauhansopimuksen ja Baltian maihin 

muodostettiin väliaikaishallitukset, jotka julistivat maat itsenäisiksi vuonna 1918. Venä-

jän sisällissodan aikana bolsevikit eivät enää nähneet saksalaisten kanssa tehdyn rauhan-

sopimuksen koskettavan väliaikaishallituksia, joten jokainen maa koki itsenäisyyssodan, 

joiden voitojen seurauksena ne viimein lunastivat paikkansa kansakuntien keskuudessa. 

Baltian maiden hallitukset pyrkivät myös hakemaan hyväksynnän nopeasti länsivalloilta, 

jotta niiden tulevaisuuden kohtalo olisi kansainvälinen, ei Venäjän sisäinen asia. Versail-

lesin rauhansopimuksen ansiona onkin pidetty Baltian maiden muodostamista, vaikka 
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länsivaltojen tarkoitus saattoikin vain olla puskurivyöhykkeen luominen Euroopan ja bol-

sevikkien välille.17 Puolan itsenäistyessä ensimmäisen maailmansodan jälkeen sen rajat 

olivat avoimia ja liikkuvassa tilassa. Siksi puolalaiset varmistivat rajansa yleensä kansan-

nousuin ja sodin, mitä Pariisin rauhankonferenssi ei kyennyt estämään, joten se yleensä 

hyväksyi Puolan hankkimat rajat. Tämän vuoksi rajojen vakiintuessa Puola ja Liettua oli-

vat näennäisesti sotatilassa ja suhteet muihinkin naapurimaihin olivat jännittyneet.18 

Suomen ulkopolitiikkaa haki vielä linjojaan itsenäisyyden ensimmäisenä vuosikymme-

nenä ja sekasortoinen tilanne Venäjällä herätti halukkuutta vaatia Itä-Karjala osaksi Suo-

mea, mutta tästä haaveesta jouduttiin luopumaan Tarton rauhansopimuksen myötä. Sopi-

musta pian seurannut aseellinen kapina neuvostovaltaa vastaan aiheutti Itä-Karjalan krii-

sin, jolloin Suomi kääntyi ulkopolitiikassaan reunavaltioiden suuntaan, kun aiemmin 

kaikki vaikutuspyrkimykset Kansainliittoon eivät tuoneet tulosta. Reunavaltiopolitiikan 

aktiivisin kannattaja oli Rudolf Holsti.19 Baltian maat olivat pyrkineet varmistamaan it-

senäisyytensä Kansainliiton ja keskinäisen yhteistyön avulla, koska Iso-Britannia oli luo-

pumassa asemastaan Itämerellä, ja toiminta oli selvästi 1920-luvun alussa suunnattu kohti 

Neuvosto-Venäjää. Iso-Britannia jäi kuitenkin mielenkiinnolla seuraamaan tapahtumia ja 

diplomaatit raportoivatkin Itämeren poliittisesta tilanteesta säännöllisesti. Yhteistyötä 

vaikeutti kuitenkin Baltian maiden eripuraisuus toisiaan kohtaan.20 

Suhteiden kiristyminen Neuvosto-Venäjän kanssa joulukuussa 1921 osoittivat ulkominis-

teri Holstille liittolaisten hankkimisen välttämättömyyden. Puola oli samanaikaisesti il-

maissut halukkuutensa sotilassopimuksen solmimiseen ja Holsti taivuttelikin heti seuraa-

van vuoden alussa pääministeri Vennolan suostumaan neuvotteluihin Puolan kanssa. 

Holsti allekirjoitti Varsovassa 13.–17. maaliskuuta 1922 pidetyssä reunavaltiokonferens-

sissa viisivuotisen poliittisen sopimuksen Viron, Latvian ja Puolan ulkoministerien 

kanssa. Sopimuksen allekirjoittaminen aiheutti Suomessa sisäpoliittisen sekasorron.21 

Suomeen palattuaan Holsti esitti eduskunnalle sopimuksen ja vain edistyspuolue ja maa-

laispuolue olivat sen ratifioimisen kannalla. Sopimuksen vastustajat antoivat Holstille 

kuitenkin epäluottamuslauseen ja hän joutui eroamaan ulkoministerin virastaan. Venno-

lan hallitus erosi pian sen jälkeen. Reunavaltiopolitiikassa Suomi ei enää ollut aktiivisena 

                                                 
17 Kasekamp 2013, 137–151. 
18 Hovi 1994, 98–112. 
19 Jussila, Hentilä, Nevakivi 2009, 133–136. 
20 Roiko-Jokela 1995, 250–251. 
21 Roiko-Jokela 1995, 258–259. 
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mukana, mutta oli neuvotteluissa mukana vielä myöhemminkin. Suomen ulkopoliittisten 

seikkailujen jälkeen sen ainoaksi vaihtoehdoksi jäi 1920-luvulla liittoutumattomuus, niin 

kutsuttu loistava eristäytyminen.22  

                                                 
22 Jussila, Hentilä, Nevakivi 2009, 137–138. 
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1. Suomen ja Iso-Britannian ulkopoliittinen suhde 

 

Ensimmäinen luku kattaa kehitysvaiheen 1920-luvun alusta vuoteen 1934 Suomen ulko-

poliittisista suhteista Iso-Britanniaan. Suomen viralliset suhteet alkoivat jo Suomen it-

senäistymisen tunnustamisesta vuonna 1919, mutta tutkimuksen tarkastelema ajanjakso 

alkaa vasta vuodesta 1925, jolloin suhteet olivat jo normalisoituneet. Tätä ennen ulkopo-

liittinen kanssakäyminen maiden välillä oli hyvin vähäistä, mutta taloudellinen kanssa-

käyminen oli huomattavaa varsinkin Suomelle jo tuossa vaiheessa, koska Iso-Britannia 

oli suurin vientimaa. Pääluvussa tarkastellaan, miten Iso-Britannian diplomaatit raportoi-

vat tästä suhteesta heidän kotimaahansa ja miksi diplomaatit näkivät suhteen sellaisena? 

 

1.1 Suomi haluaa olla lännen näyttämöllä  

 

Ernest Rennien, Iso-Britannian Suomen diplomaatti vuosina 1921–30, edeltäjä lähettiläs 

Kidston kirjoitti kirjeessä vuonna 1920, että aloittaessaan Helsingin diplomaattina Iso-

Britannia oli yksi vihatuimmista maista Suomessa. Hän piti myös suurimpana onnistumi-

senaan, että jo vuodessa suhteet olivat parantuneet huomattavasti ja oli ilmeistä, että vuo-

sien edetessä valtioiden välinen suhde lähenisi entisestään.23  

Miksi sitten Iso-Britannian ja Suomen suhteiden välillä oli aluksi pahaa verta? Ensinnäkin 

Iso-Britannia oli ollut entinen Venäjän liittolainen ja suomalaiset vapaaehtoiset olivat ot-

taneet ensimmäisen maailmansodan aikana Saksan puolen. Saksalaiset joukot olivat myös 

auttaneet Suomea sisällissodassa ja pääsemään irti Venäjän vallasta. Suomalaisten mieltä 

kaiversi myös Iso-Britannian antama tuki Venäjälle Murmanskin operaation yhteydessä, 

jolloin Suomen joukkojen eteneminen Kuolan niemimaalle ja Murmanskiin estettiin brit-

tien laivaston toimesta.24 Nämä olivat vain muutamia epäilyksen ja varautuneisuuden oi-

keuttaneita tekijöitä Iso-Britanniaa kohtaan vuonna 1920, mutta niiden vuoksi ulkopoliit-

tisten suhteiden luominen oli varmasti ensi alkuun hyvin kivikkoista. 

                                                 
23 Sir Ernest Rennie to Arthur Henderson, Foreign Office, May 31, 1930. British Documents on Foreign 

Affairs, Part II, Series F, Europe, 1927–1930, vol. 61, 253. (Tästä lähtien mainitaan lyhenteet FO, BDFA, 

nide ja sivunumero.) 
24 Sir Ernest Rennie to Arthur Henderson, FO, May 31, 1930. BDFA, Part II, vol. 61, 253. 
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Toisaalta ongelma ei ollut pelkästään suomalaisten epäluulossa ja niin sanotusti kaunai-

suudessa Iso-Britanniaa kohtaan. Iso-Britannian kiinnostuksen väheneminen koko Bal-

tian aluetta kohtaan alkoi 1920-luvun alussa, kun heidän Venäjä-politiikkansa koki muu-

toksen. Tällöin Iso-Britannialla ei ollut samanlaista tarvetta yhteistyölle Suomen kanssa 

kuin Venäjän sisällissodan aikana bolsevikkivallan ollessa vielä uhattuna. Iso-Britannia 

oli ollut välimiehenä reunavaltioiden ja Neuvostoliiton välisissä rauhanneuvotteluissa, 

eikä uskonut Neuvostoliiton hyökkäyksen mahdollisuuteen. Samalla Iso-Britannia oli 

solminut uudet kauppasuhteet Neuvostoliiton kanssa, eikä halunnut täten vaarantaa niitä 

ottamalla osaa reunavaltioliiton muodostamisessa.25 Vaikka Iso-Britannian kiinnostus 

Suomeen yleisesti oli laskussa 1920-luvun alussa, pysyi Suomen sotilaallinen merkitys ja 

asema bolsevismin vastaisena puskurivaltiona selvyytenä. 

Suomen suhtautuminen Iso-Britanniaan kokikin varmasti suuren muutoksen jo muuta-

massa vuodessa Suomen ulkoministeriön toimiessa Iso-Britannian diplomaattien kanssa, 

koska Saksa ei ollut enää ensimmäisen maailmansodan jälkeen enää varteenotettava liit-

tolainen ja suunnitelmat Baltian blokkivyöhykkeestä olivat kaatuneet Suomen eduskun-

nassa, jolloin Iso-Britannia muiden länsivaltojen ohella olivat ainoita mahdollisia turval-

lisuuden takaajia reunavaltioille. Kehitys kohti reunavaltioliittoa Puolan ja Baltian mai-

den kanssa oli pysähtynyt Suomen osalta jo vuonna 1922, mutta neuvotteluja yhteistyöstä 

käytiin edelleen ja Suomi oli mukana lähinnä kuuntelemassa.  

Iso-Britannia ei halunnut suoraan ottaa osaa reunavaltioiden ulkopolitiikkaan tai puolus-

tamiseen, mutta kuitenkin hyviä suhteita pyrittiin ylläpitämään ja näin estää Neuvostolii-

ton ja Saksan vaikutusvallan kasvaminen alueella. Medlicottin mukaa Iso-Britannian ul-

kopolitiikan suurin tavoite maailmansotien välisenä aikana oli rauhan ylläpito. Tämän 

vuoksi Iso-Britannialla ei suoranaisesti ollut alueellisia intressejä Euroopassa, mutta oli 

valmis taistelemaan sen puolesta, ettei mikään muu valtiokaan saisi hegemonia-asemaa 

Euroopassa.26 Toisaalta, kun puhutaan rauhasta Iso-Britannian suurimpana tavoitteena, 

se tarkoittaa heidän kaupankäyntiään, joka on edellytys britannialaisten elämälle ja ku-

koistaa parhaiten rauhan aikana.27 Siksipä on helppo ymmärtää tämän teorian pohjalta, 

että aseellisiin konflikteihin ei ryhdytty Euroopan alueella, jos niiden syyt eivät uhanneet 

                                                 
25 Sundbäck 2001, 229–230. 
26 Medlicott 1968, xiii. 
27 Kennedy 1981, 229. 
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kaupallisia intressejä. Tästä hyvänä esimerkkinä on osallistumattomuus, kun reunavalti-

oiden kokemat miehitykset toisen maailmansodan alkaessa tai sitä aiemmin Saksan mie-

hittäessä Keski-Euroopan valtioita. 

Iso-Britannian ulkoministeri Austen Chamberlainin mukaan Suomen suurlähettiläs Ar-

mas Saastamoinen oli kertonut, että on Suomen halu rakentaa hyvät suhteet Isoon-Britan-

niaan, joka oli heidän ulkomaankauppansa ykköskohde, ja jonka kanssa heillä oli yhtei-

nen intressi Suomen itänaapuriin.28 Tästä erinomaisena osoituksena on pieni kiistakysy-

mys, joka lopulta johti näyttävään liennytykseen suurvaltaa kohtaan. Iso-Britannian ul-

koministeri Austen Chamberlainin mielestä oli hyvin kyseenalaista pitää saksalaista up-

seeria Suomen armeijan neuvonantajana, mikä oli ristiriidassa Versaillesin sopimusta 

kohtaan ja ulkoministeri toivoi lähettilään ilmoittavan Suomen hallitukselle heidän mie-

lipiteensä etsiessään uusia neuvonantajia tulevaisuudessa. Saastamoinen raportoi asian 

hallitukselleen ja toivoi että brittiupseerit olisivat käytettävissä tarpeen vaatiessa.29  

Vain muutaman viikon kuluessa lähettiläs Saastamoinen kävi antamassa Suomen halli-

tuksen raportin koskien saksalaista upseeria neuvonantajana. Suomen hallituksen mukaan 

saksalaisupseeri oli ainoastaan suojeluskunnan kouluttaja ja ei siis osa Suomen armeijaa. 

Suomi ymmärsi kuitenkin Iso-Britannian kannan ja oli valmis hoitamaan asian Iso-Bri-

tannian toiveiden mukaisesti.30 Suomi pyrki selvästi ulkopolitiikallaan miellyttämään län-

sivaltoja ja toimi myös niiden etujen mukaan. Tätä suhdetta voisi kuvata pakotetuksi riip-

puvaisuudeksi ja toimi osittain samalla tavalla kuin Suomen suhde Neuvostoliittoon tule-

vina vuosikymmeninä. Suomen hallitus katsoi myös omaksi edukseen toimia suurvalto-

jen intressien mukaisesti. Suomella ei ollut pelkoa siitä, että länsivallat olisivat mahdol-

lisesti hyökkäämässä Suomeen. Suomen pyrkimykset Iso-Britannian ulkopolitiikassa oli-

vat päinvastaisia. Kun Suomi ohjasi politiikkaansa Neuvostoliiton mieltymysten mukaan, 

pyrittiin tällä ehkäisemään suurvallan provosointi. Samalla Suomi ohjasi politiikkaansa 

länsivaltojen mukaan pyrkimyksenään hakea niistä turvaa ja sympatiaa Neuvostoliittoa 

vastaan. 

                                                 
28 Sir Austen Chamberlain to Mr. Rennie, Helsinki, March 29, 1926. BDFA, Part II, vol. 60, 309–310. 
29 Sir Austen Chamberlain to Mr. Rennie, Helsinki, March 29, 1926. BDFA, Part II, vol. 60, 309–310. 
30 Sir Austen Chamberlain to Mr. Rennie, Helsinki, April 15, 1926. BDFA, Part II, vol. 60, 311–312. 
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Diplomaattiasiakirjojen perusteella Suomi ajoi Iso-Britannian politiikkaansa myös mui-

den maiden lähettiläiden kanssa, esimerkiksi Puolassa. Vuonna 1926 entinen ulkominis-

teri ja sen aikainen Varsovan lähettiläs Hjalmar Procope oli tunnettu anglofiili31 ja hän 

piti yllä kontaktejaan Iso-Britanniaan, kuten oli aiemminkin tehnyt. Neuvostoliitto oli eh-

dottanut Suomelle ja Baltian maille hyökkäämättömyyssopimuksia, mutta reunavaltiot 

halusivat omat ehtonsa sopimukseen ja sopimuksen teetettäväksi yhteisenä kaikkien reu-

navaltojen kesken.32  

Iso-Britannian lähettilään mukaan Procope tapasikin useasti asian tiimoilta Varsovassa 

hänet ja tiedusteli olisiko Iso-Britannia valmis ottamaan osaa tähän yhteissopimukseen, 

mutta lähettiläs Muller ei nähnyt sellaiselle mahdollisuuksia. Iso-Britannian intressit oli-

vat muualla kuin Venäjän länsirintamalla ja lisäksi hallitus sekä kansa eivät lähettilään 

mukaan halunneet lisää vastuuta ja velvoitteita niin kaukaiselle alueelle.33 Koko 1920-

luvun ajan Iso-Britannian suurimmat huolenaiheet koskivat imperiumin pitämistä yhte-

näisenä. Monet sen kansainyhteisön jäsenvaltiot halusivat suurempaa itsemääräämisoi-

keutta ulkopolitiikassaan, mikä aiheutti suuren pudotuksen Iso-Britannian arvovallalle. 

Ilman diplomaattista yhdenmukaisuutta yhteisössä Iso-Britannia oli vaarassa menettää 

asemansa suurvaltojen joukossa.34  

Vuoden 1927 lopussa ulkoministeriksi valittiin jälleen kerran Hjalmar Procope, joka piti 

ensimmäisen vastaanottonsa suurlähettiläille joulukuun viimeisinä päivinä. Procope oli 

toiminut melkein kaksi vuotta diplomaattina Varsovassa ja sitä ennen ulkoministerinä 

1924–25. Ernest Rennien mukaan hänen ja Procopen välille oli muodostunut jo läheinen 

ystävyyssuhde, mikä varmasti edesauttoi kahden valtion suhteiden lähentymistä. Hänelle 

oli ilo kohdata taas ystävänsä ja halusi suhteen olevan yhtä läheinen kuin ennen. Procope 

kertoi vastaanotolla linjoistaan Suomen ulkopolitiikalle ja sanoi, että se jatkaisi samaa 

puolueetonta linjaa kuin aiemmin. Hänellä oli politiikassaan Rennien raportoinnin mu-

kaan suomalais-skandinaavinen suuntautuminen, joka tarkoittaa sitä, että Suomi on 

maantieteellisesti ja kulttuurillisesti osa Skandinaviaa, mutta silti osittain omanlaisensa. 

Skandinavian kautta sillä on läheiset suhteet länsivaltoihin ja eritoten Iso-Britanniaan. 

                                                 
31 Henkilö, joka ihailee suuresti Englantia tai Britanniaa. 
32 W. Max Muller to Sir Austen Chamberlain, FO, May 12, 1926. BDFA, Part II, vol. 60, 326. 
33 W. Max Muller to Sir Austen Chamberlain, FO, May 12, 1926. BDFA, Part II, vol. 60, 326. 
34 Hillmer 1981, 64–65. 
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Rennielle Procope kertoi, että oli myös pyytänyt aiemmalla ulkoministerikaudellaan Ing-

manin hallituksen aikana kenraali Kirken operaation suorittamista ja oli siitä päävas-

tuussa.35 

Suomen ulkopolitiikkaa ohjasi vahvasti henkilösuhteet päätoimijoiden kesken raporttien 

perusteella ja ystävyyssuhteilla oli varmasti oma painonsa suhteiden edesauttamisessa. 

Procopen mielestä hänen politiikkansa edistäisi kaiken kaikkiaan hyviä suhteita, minkä 

hän halusi kerrottavan Iso-Britannian ulkoministerille ja saisi tältä hyväksynnän. Lisäksi 

hän halusi jatkaa läheistä yhteistyötä Iso-Britannian kanssa, mitä edesauttaisi Rennien ja 

Procopen ystävyys.36  Suomen ja Iso-Britannian erityislaatuista suhdetta määritti hyvin 

paljon se, että Iso-Britannian lähettiläs otti osaa tilaisuuksiin, jotka koskettivat enemmän 

muita Suomen ulkosuhteita. Diplomaattiasiakirjojen perusteella Iso-Britannian lähettiläs 

toimi ikään kuin Procopen luotettuna neuvonantajana. Tästä hyvänä esimerkkinä on ta-

paus, jolloin lähettiläs Rennie osallistui lounaalle Procopen ja Viron ulkoministeri Re-

banen kanssa maaseudulla. Puheet koskettivat paljon Baltian politiikkaa, vaikka tapaami-

nen oli luonteeltaan epävirallinen.37 

Diplomaattikautensa päättyessä Ernest Rennie pystyikin erittäin tyytyväisesti sanomaan, 

että suomalaisten mielipiteessä Iso-Britanniaa kohtaan on hänen mukaansa tullut täys-

käännös kylmäkiskoisesta lämpimäksi. Tämä toki oli monen tekijän aikaansaannosta, 

mutta olennaista Rennien mukaan oli, miten sekä Rennie ja hänen maanmiehensä ovat 

luoneet läheisiä ystäviä Suomeen. Tämä on myös näkynyt siinä, että Suomen hallitus 

pyysi brittejä avustamaan heitä puolustusvoimien uudelleenjärjestelyssä kenraali Kirken 

tehtävän kautta, pyynnöllä saada Britanniasta ilmavoimien ja laivaston neuvonantajia 

sekä brittilaivaston vuosittaisella vierailulla Itämerellä. Rennie kiteyttääkin, että suhtei-

den paranemisen rinnalla Suomen ja Iso-Britannian kaupankäynti on myös kasvanut, suo-

malaiset opiskelevat enemmän englantia ja suomalaiset matkustavat Englantiin opiskele-

maan.38  

Vaikka saksalainen vaikutus pysyi huomattavana Suomessa ja varsinkin akateemisissa 

piireissä, Iso-Britannia alettiin nähdä kuitenkin pääasiallisena mallina kehitykselle.39 

                                                 
35 Ernest Rennie to Sir Austen Chamberlain, FO, December 30, 1927. BDFA, Part II, vol. 61, 53. 
36 Ernest Rennie to Sir Austen Chamberlain, FO, December 30, 1927. BDFA, Part II, vol. 61, 54. 
37 Ernest Rennie to Sir Austen Chamberlain, FO, July 20, 1928. BDFA, Part II, vol. 61, 113. 
38 Sir Ernest Rennie to Arthur Henderson, FO, May 31, 1930. BDFA, Part II, vol. 61, 253. 
39 Paasivirta 1989, 321–347, 482–500; Salmon 1997, 207. 
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Suomessa Iso-Britannian suurlähettiläs Rennie huomasi uuden ”innostuneen, kunnianhi-

moisen ja kovapintaisen” poliitikkojen sukupolven nousun, joille Baltian ja Skandinavian 

alueet rajoittivat liikaa. Uusi sukupolvi katsoi yli vanhojen naapurien Englantiin.40 Vesa 

Vares kutsuukin Suomen harjoittamaa Iso-Britannian politiikkaa niin sanotuksi Lontoon 

tieksi, joka tarkoitti sitä, että Suomi ohjasi politiikkaansa brittien oman linjan mukaisesti. 

Toisaalta Lontoo oli kuitenkin pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna joka suhteessa etääm-

pänä kuin Suomen kohtalosta enemmän vastuussa ollut kolmio, jonka muodostivat Ber-

liini, Tukholma ja Pietari. Silti Lontoolla oli merkityksensä varsinkin 1920-luvulla Suo-

men ulkopolitiikassa ja tätä edesauttoi läheiset suhteet ja anglofiileiksi mielletyt ulkomi-

nisterit.41 

Iso-Britannian Foreign Office toimi suomalaisille 1920-luvulla ja 1930-luvun alussa tär-

keänä pisteenä ohjata omaa ulkopolitiikkaansa. Suomen ulkoministerit hakivat neuvoa 

Helsingin lähettiläältä ja vuoropuhelua käytiin myös runsaasti Lontoossa Suomen lähet-

tilään toimesta. Ulkopoliittisen päätöksenteon noustessa ongelmalliseksi, esimerkiksi 

reunavaltioiden tai Neuvostoliiton kanssa, suomalaiset hakivat tukea aina Iso-Britanni-

asta omalle politiikalleen, joko kertomalla kantansa perusteluineen tai ainoastaan neuvo-

jen kysymisen muodossa. Iso-Britannian ulkoministeri Hendersonin kirjoittamassa kir-

jeessä käy ilmi, kuinka Suomen Lontoon lähettiläs Armas Saastamoinen antoikin vuoden 

1931 huhtikuussa Britannian ulkoministeriön jäsenelle muistion koskien sitä, voisiko 

brittien mielestä Kansainliitto toimia artiklojen 11 ja 17 mukaisesti, eli tuomita Neuvos-

toliiton toiminnan, asiassa, joka koski karjalaisten karkotuksia Itä-Karjalasta. Tällöin ul-

koministeri neuvoi ainoastaan suomalaisia päättämään toimenpiteistä itse.42 Ulkominis-

terillä oli selvästi ollut myös tarve tuoda asia esille Helsingin päässä lähettiläälle, että 

hallituksen kanta olisi selkeä, jos asia nousee keskusteluihin Suomessa. 

Halua osoittaa hyväntahtoisuutta valtioiden välillä oli molemmin puolin. Presidentti Svin-

hufvudin 70-vuotissyntymäpäiväjuhlien Suomen itsenäisyyden liiton järjestämissä ilta-

juhlissa ulkomaisten edustajien osallistuminen oli valinnaista, ja järjestävän tahon mie-

lestä poissaolo oli suotavaa, koska liitto ei halunnut liikaa vieraita yksityiseen juhlaan. 

Tämä oli lähettilään mukaan ehkäpä tarkoitettu järjestämään Neuvostoliiton edustajan 

poissaolo, koska koko tilaisuus huokui kamppailua venäläisiä vastaan. Ruotsi, Latvia ja 

                                                 
40 Sir Ernest Rennie to Sir Austen Chamberlain, FO, February 27, 1929. BDFA, Part II, vol. 61, 170. ”en-

thuastic, ambitious and hard-bitten” 
41 Vares 1994, 68. 
42 Arthur Henderson to Birch, Helsinki, April 29, 1931. BDFA, Part II, vol. 62, 20. 
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Viro olivat kuitenkin edustamassa omaten läheiset suhteet Suomeen. Iso-Britannian hal-

litus lähetti onnitteluviestin presidentti Svinhufvudille tämän syntymäpäivänä, mikä otet-

tiin hyvin vastaan, ja Helsingin suurlähettilään sijainen Arthur Vivian Burbury osallistui 

myös iltajuhlaan haluten osoittaa, että Iso-Britanniallakin oli läheinen suhde Suomeen 

antaen sille suurimman markkina-alueen kuin mikään muu maa.43 

Kun taasen Iso-Britannian kuningas Yrjö V vietti syntymäpäiviään vuonna 1932, Suomen 

päättäjät käyttivät tilaisuuden hyödykseen kuninkaan syntymäpäivän aikaan ja osoittaak-

seen kuinka suuressa kunnioituksessa ja arvostuksessa kuningasta pidetään. Tasavallan 

presidentti lähetti ensisijaisen adjutanttinsa lähetystöön välittämään onnittelunsa. Puolus-

tuslaitoksen päällikkö ja esikuntapäällikkö lähettivät paikalle vanhempia upseerejaan ja 

ulkoministeri Yrjö-Koskinen soitti henkilökohtaisesti suurlähettiläälle.44 Vuosi 1932 oli-

kin merkittävä, sillä Suomi teki useita erilaisia käytännön eleitä osoittaakseen ystävyyden 

Suomen ja Iso-Britannian välillä.45   

1920-luvun jälkipuoliskolla Iso-Britannian kiinnostus oli hiipunut, kuten Sundbäck eh-

dottaa väitöskirjassaan ja olen tästä samaa mieltä. Tilanne Neuvostoliitossa ja sen reuna-

valtioalueella oli stabiloitunut, eikä Venäjän sisällissodan aikaisia suunnitelmia ollut 

saatu toteutettua suomalaisten kanssa. Tästä seurasi tietenkin haittaa Iso-Britannian po-

liittisissa piireissä ja kohdensi tyytymättömyyttä Suomea kohtaan, kuten Markku Ruotsila 

mainitsee esimerkiksi Churchillin kiinnostuksen Suomea kohtaan lopahtaneen Tarton so-

pimuksen jälkeen.46 Kuitenkin Helsingin diplomaatit pitivät yhteyttä Suomeen yllä ja Iso-

Britannia piti vielä Suomen tilannetta tarkkailussa, joten voidaan sanoa, että 1920-luku 

kuitenkin lujitti Suomen ja Iso-Britannian välille keskustelukanavan ja jatkuvan poliitti-

sen yhteistyön reunavaltioalueen politiikassa. 

 

1.2 Talouspolitiikka nousee puheenaiheeksi 1930-luvulla 

 

Mielenkiintoista on, etteivät diplomaatit raportoineet ensimmäisen vuosien 1925-1930 

aikana Suomen ja Iso-Britannian välisistä kauppasuhteista. Kuitenkin muista lähteistä 

                                                 
43 Arthur Burbury to John Simon, FO, December 16, 1931. BDFA, Part II, vol. 62, 85–86. 
44 Rowland Sperling to Sir John Simon, FO, February 10, 1932. BDFA, Part II, vol. 62, 112–113. 
45 Rowland Sperling to Sir John Simon, FO, February 10, 1932. BDFA, Part II, vol. 62, 111. 
46 Ruotsila 2005, 46. 
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voidaan päätellä, että ulkopoliittiset suhteet maiden välillä rakentuivat yhteiselle kaupan-

käynnille. Esimerkiksi Ernest Rennie kuvaa Suomen ulkopolitiikkaa vuoden 1929 rapor-

tissaan: 

Valtio (Suomi) näyttää todellakin olevan tyytyväinen mahdollisimman vä-

häiseen diplomaattitoimintaan, ellei tämä sitten kosketa liiketoimintaa ja 

kaupankäynnin levittämistä.47 

Suomen alati kasvava näkyvyys läntisillä markkinoilla 1920-luvulla antoi sille verrattain 

selvästi huomattavan roolin kansainvälisessä kaupassa. Ruotsi ja Norja olivat jo kulutta-

neet huomattavan määrän puutavararesursseistaan aiemmalla teollistumiskaudellaan, jo-

ten Suomi näyttäytyi tuoreelta alueelta puutavara- ja paperimarkkinoilla. Lisäksi Venäjän 

hitaasti kasvava puutavaran vienti antoi Suomelle etumatkaa naapurimaahansa lännen 

markkinoilla. Yleisesti ottaen Suomi näyttäytyi länsivalloille, pääasiallisesti Iso-Britan-

nialle ja Ranskalle, perifeerisenä, mutta kannattavana ja progressiivisena pienenä val-

tiona.48 

Vuoden 1930 keväällä Rowland Sperling valittiin uudeksi suurlähettilääksi Ernest Ren-

nien eläköidyttyä. Jo ensitapaamisellaan ulkoministeri Procopen kanssa hän torjui jälleen 

mahdollisuuden Suomen ja Iso-Britannian liittoutumisesta, mutta hänen mukaansa Iso-

Britannia otti ilomielin vastaan kaikki kaupalliset ehdotukset, koska valtioiden välinen 

kauppa oli epätasapainossa Iso-Britanniaa kohtaan. Tämän vuoksi keskusteluissa siirryt-

tiin nopeasti siihen, mitä mieltä Sperling oli ehdotetusta Englanti-Suomi komiteasta, joka 

olisi tiivistänyt tulevia kauppaneuvotteluja ja -yhteistyötä, mutta Sperlingin mielestä asia 

kykeni odottamaan virallisen taloussihteerin saapumista Helsinkiin, joten hän ei voinut 

vielä antaa vastausta.49  

Suomen suhteet Iso-Britanniaan säilyivät erinomaisina vuoden 1930 ajan, vaikka ne hie-

man kiristyivätkin Sperlingin mukaan loppuvuodesta brittien ostaessa suuret määrät puu-

tavaraa Venäjältä aiheuttaen samalla hallaa Suomen puuteollisuudelle. Tämän taloudelli-

set vaikutukset lähettilään mukaan koetaan vasta vuonna 1931, mutta vuoden 1930 ajan 

Iso-Britannia pysyi Suomen parhaana asiakkaana puutavaran ja maitotuotteiden osalta. 

                                                 
47 Sir Ernest Rennie to Arthur Henderson, FO, January 28, 1930. BDFA, Part II, vol. 61, 211. ”The country, 

indeed, seems to be content with minimum of diplomatic activity, except in so far as this concerns business 

and commercial expansion.” 
48 Paasivirta 1989, 364. 
49 Rowland Sperling to Arthur Henderson, FO, June 26, 1930. BDFA, Part II, vol 61, 263. 
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Iso-Britannia jatkoi toisiksi suurimpana maahantuojana Suomeen häviten tässä ainoas-

taan Saksalle. Helsinkiin oli viimein nimitetty Iso-Britannian lähetystöön aiemmin mai-

nittu taloussihteeri hoitamaan maiden välistä kaupankäyntiä ja Suomi toimi samoin ni-

mittämällä Lontoon lähetystöön oman edustajansa. 50 Vastavuoroinen politiikka ilmensi 

kahden valtion suhdetta ja oli selvää, että kumpikin osapuoli halusi lähentää ulkopoliit-

tista suhdetta, vaikka lähettiläs piti niitä jo erinomaisina.  

Lama-aika vaikutti Suomen ja Iso-Britannian väliseen kauppaan näkyvällä tavalla, mutta 

huolimatta Iso-Britannian hallituksen vaihtumisesta vuoden 1932 parlamenttivaalien seu-

rauksena ja hätätariffien käyttöönotosta, minkä luultiin vaikuttavan enemmän Suomen 

vientituotteisiin, Suomen hallitus ei arkaillut jatkaa kaupankäyntiä Suomen parhaan asi-

akkaan, Britannian kanssa.51  Suomen liiketalouden toimijat suosivat Sperlingin rapor-

toinnin mukaan Iso-Britanniaa ja sen tuotteita, joille heillä oli tarvetta, vaikka olisivat 

saaneet paremman laatuisia ja hintaisia muualta.52 Tilanne oli nyt päinvastainen kuin 

1920-luvun alkupuoliskolla. Brittiläiset kauppiaat olivat raportoineet niin Baltiassa kuin 

Suomessa epäluulosta heidän tuotteitaan ja maataan kohtaan, mikä oli aiheuttanut silloi-

sen Iso-Britannian markkinoiden poissiirtymisen.53 1930-luvulla huomattiin paremmin 

ulkomaisen kaupan hyödyt, mikä ohjasi brittiläisiä kauppiaita takaisin Suomeen. Vuoden 

1932 aikana Suomen kauppapolitiikkaa ohjasikin paljolti erilaiset toimet Iso-Britanni-

assa, mutta ehdotelmat rajoitteista viennille eivät saaneet juurikaan tukea.54 

Uusi tariffipolitiikka ja sen seurauksena Skandinavian maille annetut uudet neuvottelu-

kutsut kauppasopimuksia varten innostivat Suomea ottamaan asiaan kantaa Iso-Britan-

nian lähettilään Sperlingin kautta ja ilmaisemaan toiveen, että myös Suomea pidettäisiin 

Skandinavian maihin kuuluvana. Iso-Britannia lupasi tämän toiveen perusteella, että Suo-

men kanssa neuvoteltaisiin myös ennen kuin sopimuksia allekirjoitettaisiin muiden Skan-

dinavian maiden kanssa. Sillä välin turvatakseen kotimaan tuotannon Suomen hallitus otti 

käyttöön rajoitukset tuontiin vastaten samankaltaisiin rajoituksiin, joita suomalaiselle 

viennille oli asetettu. Marraskuussa Suomen hallitus kuitenkin Sperlingin mukaan otti 

                                                 
50 Rowland Sperling to Arthur Henderson, FO, February 6, 1931. BDFA, Part II, vol. 61, 346. 
51 Rowland Sperling to Sir John Simon, FO, February 10, 1932. BDFA, Part II, vol. 62, 112. 
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käyttöön rajoitukset lihatuotteiden vientiin Englantiin, jotta Iso-Britannian saisi parem-

min tuettua omaa maatalouttaan nostamalla porsastuotteiden hintoja.55 

Vuoden 1933 kevään aikana Sperling raportoi, että Suomen maatalousministeri Jutila oli 

keskustellut Iso-Britannian lähettilään alaisen kanssa ja tuonut ilmi talouspoliittisen suun-

nitelman, jonka avulla luotaisiin taloudellista hyvää niin Brittiläiselle kansainyhteisölle 

kuin Pohjois-Eurooppaan. Suomi halusi suuremman palan Iso-Britannian markkinoista, 

kuten muut Skandinavian maat sekä Viro ja Latvia. Kuitenkin vuoden 1932 Ottawan kon-

ferenssissa tehdyt päätökset antoivat etusijan Iso-Britannian markkinoilla Brittiläisen 

kansanyhteisön jäsenille. Ministeri ehdottikin, että jos yhteisön jäsenmaat haluaisivat ja-

kaa osuuttaan muiden kanssa, voisi niille aueta uusia markkinoita Pohjois-Euroopasta. 

Tällöin luotaisiin uusi vapaakauppa-alue, jonka itäraja olisi Venäjä. Sperling ei pitänyt 

ehdotusta uutena, mutta oli huomionarvoista, että maatalousministeri otti asian esille.56 

Iso-Britannia oli 1930-luvulla selvästi heikommassa asemassa ulkopoliittisesti kuin heti 

ensimmäistä maailmansotaa edeltävinä vuosina. Hilmer tuokin esille, että Iso-Britannia 

oli joutunut tekemään myönnytyksiä dominioilleen antaen niille enemmän ulkopoliittista 

itsemääräämisoikeutta, mutta kuitenkin pystyi pitämään imperiumin alaiset valtiot yhteis-

työssä keskenään. Vuonna 1931 julkaistu Westminsterin säädös mahdollisti entisten siir-

tomaiden itsenäistymisen emämaastaan, mutta ylläpiti brittiläisen vaikutuksen maassa.57 

Tällainen heikentyminen Iso-Britannian politiikassa tuli esille myös välillisesti rapor-

teista, kun Suomea kohtaan asettauduttiin tiukemmilla säädöksillä ja Iso-Britannian dip-

lomaatit sekä ulkoministeri ottivat esille Kansainyhteisön etusijan kauppaneuvotteluissa.  

Kesällä 1933 Britannian ulkoministeri Simon kirjoitti Helsingin lähettiläälleen, että val-

tioiden välille nousi aiemman optimismin jälkeen neuvottelukriisi, jonka johdosta Suo-

men Lontoon lähettiläs Gripenberg joutui soittamaan ulkoministerille. Gripenberg ilmaisi 

huolensa ministerin mukaan eversti Colvillen tekemistä ehdotelmista päättää mahdolli-

sesti Suomen ja Iso-Britannian välisen kauppasopimuksen jatkaminen, koska Suomen de-

legaatio ei ole antanut tyydyttäviä ehdotuksia tulevaisuuden kauppasuhteista. Suomen de-

legaatio oli luullut lähettilään mukaan antaneensa jo molempia osapuolia tyydyttävän eh-

dotuksen, mutta jos asia kuitenkin oli toisin, oli tämä johtunut silkasta väärinymmärryk-
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sestä osapuolien välillä. Delegaatio ei voisi jatkaa neuvotteluja palaamatta ensin kotimaa-

han hakemaan lisäohjeita ja valtuuksia, ja lähettiläs neuvoi mahdollistamaan tämän vaih-

toehdon tekemättä sinä aikana mitään vakavia toimenpiteitä.58  

Gripenberg oli itse vakaa Suomen ja Iso-Britannian välisten suhteiden kannattaja ja häntä 

selvästi huolestutti ajatus delegaatiosta palaamassa Suomeen vain sopimuksen peruminen 

näytettävänään. Lähettilään mielestä kuukauden lisäaika antaisi varmasti paremmat mah-

dollisuudet saada aikaan kannattava sopimus molemminpuolisesti. Ulkoministerin mu-

kaan Iso-Britannian ongelmana olivat kuitenkin jo pian ratifioitavat sopimukset Suomen 

naapurimaiden kanssa ja kuukauden lisäajan antaminen toisi Suomelle niin sanotun suo-

situimman valtion aseman, jota se ei ole toimillaan ansainnut. Hän ei voinut antaa mitään 

lupauksia tulevasta.59 Iso-Britannian asenteessa näkyy tietynlainen imperialistinen men-

taliteetti, joka näkyi selkeästi varsinkin kauppaneuvotteluissa. Raporteista ei missään vai-

heessa käy ilmi brittien puolelta hakea molempia osapuolia tyydyttävää sopimusta, päin-

vastoin oikeastaan. Suomalaiset joutuivat tyytymään Iso-Britannian asettamiin ehtoihin 

ja määräaikoihin. 

Suomen ulkopolitiikka oli riippuvainen pitkälti taloudellisista suhteista 1930-luvulla, ja 

silloin tarpeellinen Iso-Britannian kanssa käyty taloudellinen yhteistyö teki myös poliit-

tisesta yhteistyöstä haluttavaa. Suomi katsoi myös myötämielisesti, kuinka Iso-Britannia 

haastoi Saksan taloudellista vaikutusvaltaa Baltiassa ja suomalaisten mielestä poliittista 

ja taloudellista tilannetta ohjaa kahden suurvallan kamppailu. Saksa oli vahvemmilla 

vielä viime aikoina, mutta Iso-Britannian asettaman tuontikielto venäläisille tuotteille, 

Saksan viimeaikainen muukalaisvastaisuus sekä natsismin ja bolsevismin samankaltaiset 

metodit ajoivat Suomea länteen päin 1930-luvun alussa.60 

Iso-Britannia näytti myös antavan arvoa Suomen valtiolliselle kehitykselle ja heillä to-

dennäköisesti oli uskoa Suomen menestykseen tulevaisuudessa. Olihan Suomi lähestul-

koon ainoita valtioita Euroopassa, jotka olivat säilyttäneet demokraattisuutensa. Brittiläi-

sille suomalaisten kehitys kansakuntana näytti kulminoituvan 1920–1930 -luvulle, jolloin 

Suomen poliittisen järjestelmän kehitys oli tasaantunut ja Suomi näytti viimein olevan 

stabiili valtio.61 
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Tavoite tiivistää Iso-Britannian ja Suomen välistä toimintaa saivat monia ehdotuksia var-

sinkin suomalaisten puolelta lähettiläs Sperlingin mukaan. Helmikuussa vuonna 1932 

tohtori Pitkäniemi, Valion johtaja, ehdotti artikkelissa maiden välistä tulliliittoa, mutta 

kummankin valtion asianomaiset ministerit pitivät ajatusta saavuttamattomana. Asiasta 

puhuminen nosti kuitenkin esille hyvää keskustelua aiheesta ja julkisuutta lehdistössä, 

mutta myös epätasa-arvoisen seikan, että Iso-Britannia osti noin 44 prosenttia Suomen 

viennistä, kun taas Suomen tuonnista ainoastaan 12–13 prosenttia tuli Iso-Britanniasta.62 

Odotettavissa oli myös eräänlaista protektionismia, joka vaikuttaisi suurimpaan osaan 

suomalaisten vientituotteista.  

Sperlingin kirjoittamasta raportista selviää, että tilanteesta huolestuneena Suomen Vien-

tiyhdistyksen toimitusjohtaja Jaakko Kahma ehdotti aikaisin elokuussa järjestettäväksi 

Iso-Britannian kaupan näyttely- ja propagandaviikkoa Helsingissä toivottavasti jo vuoden 

1932 aikana. Iso-Britanniasta ei laman vuoksi voitu antaa takuita tarvittavaa tukea varten, 

mutta Kahma ei hukannut aikaa siirtyessään ajamaan asiaa eteenpäin ja saamaan brittiläi-

set tuotteet näkyville. Kahma sai projektille muun muassa Juho Kusti Paasikiven, Hjalmar 

Procopen, entisen ja nykyisen kauppaministerin sekä usean vaikutusvaltaisen talouselä-

män vaikuttajan tuen.63 Viimein vuoden 1933 alussa suunnitelmat pidettävästä Iso-Bri-

tannian näyttelystä lyötiin lukkoon ja delegaatio Suomesta lähti Kööpenhaminaan hake-

maan mallia sellaisen toteutuksesta sekä tapaamaan brittiläisiä edustajia, jotta saman vuo-

den aikana järjestettävä näyttelyviikko saisi mahdollisimman paljon brittiläisiä tuotteita 

näkyville. Kahma kävi myös Lontoossa tunnustelemassa ilmapiiriä, mutta idean vastaan-

otto jäi siellä varsin laimeaksi.64 

Lokakuussa 1933 järjestetty ”Brittiläinen viikko” oli kaikki osapuolet yllättänyt menestys 

Suomessa, kirjoitti Helsingin lähetystön taloussihteeri Jopson. Innostus ei jäänyt ainoas-

taan suurimpiin kaupunkeihin, vaan jopa maaseudulta tultiin Helsinkiin katsomaan bri-

tannialaisia tuotteita ja tekemään kauppoja yritysten kanssa. Suomalaisten mieliala britti-

läisiä kohtaan oli tasaisesti lämpenemässä ja ”Brittiläinen viikko” oli tarvittava demonst-

raatio antamaan sille konkreettinen ilmaisutapa. Toki teemaviikko sai kritiikkiäkin niin 

Suomessa kuin Iso-Britanniassa, esimerkiksi Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja kir-
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joitti Jopsonin mukaan, etteivät brittiläiset olleet konsultoineet maahantuojia siitä, millai-

sia tuotteita kannattaa panna esille. Kyse oli siis lähinnä kommunikointiongelmista jär-

jestäjien välillä, mutta tapahtuma sai paljon hyvää aikaan.65  

Useat johtajat ja brittiyritysten edustajat saapuivat Suomeen ja sen seurauksena luotiin 

Jopsonin mukaan useita uusia kontakteja, joiden oletettiin tuottavan taloudellista hyötyä 

kummallekin valtiolle seuraavina vuosina. Suurimmat onnistumiset viikon aikana tulivat 

Iso-Britannian autoteollisuuden kautta, kun Suomeen tilattiin jopa 17 uutta kuorma-autoa 

ja kaksi linja-autoa. Muutenkin brittien teollisuustuotanto sai useita eri tilauksia ja teema-

viikon aikana tehtiin jopa myyntiennätyksiä maiden välisessä kaupassa. Valtioiden väli-

nen kauppa olikin noussut jopa 21 prosenttia vuodesta 1932 ja noin 90 prosenttia vuodesta 

1931.66 Vaikka näyttelyviikko oli varmasti hyvä piristysruiske vauhdittamaan Iso-Britan-

nian ja Suomen välistä kauppaa, on hyvä muistaa, että Suomi sekä Iso-Britannia olivat 

molemmat vielä toipumassa suuresta lamasta ja vasta vuonna 1933 mailla alkoi vähitellen 

olla taas varaa investoida ulkomaille. 

1920- ja 1930-luvuilla Suomen ja Iso-Britannian suhteita voidaankin yleisesti kutsua jae-

tuksi yhteisymmärrykseksi ja hyväntahtoisuudeksi maiden välillä. Suhteessa oli myös 

etääntyneisyyttä ja vähäinen kiinnostus toisen maan asioihin, lukuun ottamatta taloudel-

lista aspektia maiden välillä. Ulkopolitiikka, jota harjoitettiin, oli hyvin liikemiesmäistä 

ja varsinkin Iso-Britannialle Suomi oli sen puolustuspolitiikan saralla hyvin marginaali-

sessa osassa.67 

 

1.3 Suomalaisia kiinnostaa Iso-Britannian turvatakuut 

 

Iso-Britannian armeijan kenraali Kirke kirjoitti raportissaan keväällä 1925, että edellis-

vuoden alussa Suomi oli pyytänyt Iso-Britanniaa lähettämään muutamia asiantuntijoita 

vahvistamaan asevoimiaan, koska niiden puolustuskyky oli surkeassa kunnossa Puolus-

tuslaitoksen tarkastuskomitean tekemän lausunnon mukaan. Hankintakustannukset olisi-

vat ylittäneet puolustusbudjetin moninkertaisesti, joten Suomi kaipasi enemmän konsul-

tointia asian ratkaisemiseksi. Suomi oli kuitenkin lähestynyt ensin Ranskaa ja Saksaa 
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asian tiimoilta suurlähettiläs Ernest Rennien vaikutuksesta, kuten raportissa mainitaan. 

Tosin tätä asia ei avattu enempää, joten se jäi avoimeksi, millä tavoin Helsingin lähettiläs 

vaikutti asiaan.68 Suomi ei siis täysin vielä luottanut ainoastaan Iso-Britannian tukeen 

puolustuksensa modernisoimisessa vaan lähetti avunpyynnön muillekin Euroopan suur-

valloille. 

Seitsemän upseeria kenraali Kirken johdolla lähetettiin jo heinäkuussa 1924 ja asia pidet-

tiin niin salassa, että silloiset Suomen kenraalit saivat tietää asiasta virallisesti vasta elä-

köidyttyään. Nopeasti huomattiin, että Suomen puolustuksen ongelma oli taloudellinen, 

joten pyrittiin selvittämään, mitkä ovat Suomen kannalta tärkeimmät puolustuskeinot. Tä-

män vuoksi britannialaiset asiantuntijat pitivät tärkeänä, että maavoimia suosittaisiin siksi 

enemmän kuin muita asevoimien osastoja. Tämä herätti protestilauseita, mutta asiat saa-

tiin ratkaistua nopeasti eri päällystöjen kanssa. Kuitenkaan poliittiselta puolelta Suomen 

tarkastuskomitea ei päässyt yhteisymmärrykseen asevoimien uudelleenjärjestämisestä 

edes kahdeksan kuukauden työn jälkeen ja tämän vuoksi kenraali luonnehtiikin, että ”suo-

malaiset ovat luonteeltaan väittelynhaluisia”.69  

Päätös haluttiin siirtää nopeuttamisen vuoksi komitealta sotilaspäällystölle, mutta uusi 

komentaja ei halunnut ottaa vastuuta. Komitea taasen halusi olla mukana, koska se aset-

taisi jäsenet vastuuseen kansalle. Ymmärrettävästi suomalaisen byrokratian hitaus ai-

heutti ärsytystä operaatiossa mukana olleessa brittien sotilaallisessa johdossa ja ”Suo-

messa suurena vaikeutena onkin lukuisten pienten puolueiden aiheuttama epätasapainoi-

nen poliittinen tilanne, mikä tarkoittaa monipuolueista hallitusta”. Tämä oli tietenkin täysi 

kontrasti briteille, jotka olivat tottuneet kaksipuoluejärjestelmään ja yhden puolueen hal-

litukseen. Suomalaiset kuitenkin vakuuttivat avun olleen jo kallisarvoista ja olemaan kär-

sivällisiä komitean kanssa. Suomalaiset lähestyivät Ranskan ilmavoimia avunpyynnöllä, 

mutta Rennien tuella tämä saatiin peruttua, koska kahden maan ei olisi järkevää auttaa 

samassa ongelmassa. Poliittista päätöksentekoa häiritsi myös se, että operaatio suoritettiin 

Suomen presidentinvaalien kanssa samanaikaisesti, joten poliittiset päättäjät odottivat 

oliko luvassa muutoksia ulkopoliittiseen suuntaan.70  
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Vuoden 1925 keväällä tuloksia operaation kautta oli saatu jo aikaan. Suomen ilmavoi-

mien lentäjät olivat opetelleet englantia ja mahdollisesti käyvät jatkossa kursseilla Eng-

lannissa sekä brittilentäjien vierailuja Suomeen oli odotettavissa. Iso-Britannia käytti ope-

raatiota myös varmistaakseen myöhemmän kaupallisen yhteistyön mahdollisilla sopi-

muksilla britannialaisten lentokonevalmistajien kanssa ja samalla Ranskan lentoko-

nemonopolin purkamiseen. Kenraali Kirke oli varma, että rannikkopuolustukseen tullaan 

varmasti pyytämään lisäapua. Maavoimien uudelleenjärjestely jäi vielä taka-alalle, mutta 

siinäkin lisäneuvoja mahdollisesti pyydetään Englannista. Operaation päättyessä var-

maksi ei voitu paljoa sanoa, koska Suomen puolustusministeri oli juuri vaihtunut ja ko-

mentajan asema oli epävakaa.71 Suomalaiset saivatkin everstiluutnantti T. C. Newtonin 

neuvonantajaksi ilmapuolustusta varten vuonna 1933.72 

Suurin merkitys kuitenkin oli brittiläisten vaikutusvallan kasvattamisella. Suomen puo-

lustusvoimiin luotiin erinomaiset suhteet, eritoten jääkäri-upseereihin, joiden oletettiin 

olevan saksalaismielisiä. Stereotyyppiset suomalaisten kuvauksetkin kumpuavat kenraali 

Kirken kynästä luonnehtimalla: ”ei ole helppo saada keskivertosuomalaisen luottamusta, 

mutta sen saatuaan hän on uskollinen ja luotettava ystävä”. Hän kiteytti operaation lo-

pussa kuinka Suomessa mieliala britannialaisia kohtaan on erittäin myönteinen ja Suomen 

upseeristo, niin saksalaismieliset jääkärit kuin vanhempi polvi, pitivät Iso-Britanniaa par-

haimpana liittolaisena Suomelle Venäjää vastaan. Englannin kieli levisi myös nopeam-

min kuin muut kielet ja Kirke antoi tunnustusta myös lähettiläs Rennielle, joka mahdol-

listi pohjatyöllään Suomen poliittisissa piireissä hyvien suhteiden luomisen. Suomen kan-

nattaisikin Kirken mukaan jatkossa tehdä sotilaallista yhteistyötä Iso-Britannian kanssa 

ja brittien tarjota sitä, koska myöhemmin se voi näyttäytyä kaluston hankintoina.73 

Kenraali Kirken suomalaisten ylistys voidaan nähdä henkilökohtaisena mielipiteenä, 

mutta yhteistyöhalukkuudessa ja tulevaisuuden mahdollisuuksissa on myös realiteetteja 

mukana. Iso-Britannia oli ainut läntinen suurvalta, joka oli suostunut yhteistyöhön suo-

malaisten kanssa ja toisaalta myös ainut, jolta Suomi oikeastaan oli yhtämittaisesti pyy-

tänyt apua. Iso-Britannia ei silti suoraan halunnut osallistua reunavaltioiden politiikkaan, 

mutta oli valmis tekemään sotilaallista yhteistyötä sellaisen kanssa. Iso-Britannia uskoi 
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todennäköisesti vielä reunavaltioiden olevan ainoa suoja bolsevismia vastaan, sillä se oli 

ottanut osaa puna-armeijan kukistamiseen valkoisten venäläisjoukkojen tukijana vain 

muutama vuosi aikaisemmin. Nyt se ei kyennyt toimimaan suoraan toisen suurvallan etu-

piirissä, joten yhteistyön kautta Iso-Britannia valmisti suomalaisia mahdollista bol-

sevismi-vallankaappausta vastaan. Suomi pyrki tietoisesti Iso-Britannian suosioon ja 

mahdollisimman läheiseen yhteistyöhön, josta kenraali Kirken operaatio oli vain osa. 

Saavuttuaan Suomeen vuonna 1930 uusi lähettiläs Sperling tapasi ensimmäisenä ulkomi-

nisteri Procopen. Sperling odotti prsidentin saapumista, jotta olisi saanut esittää valtakir-

jansa lähettiläänä toimisesta, mutta Procope joutui pyytämään presidentti Relanderin puo-

lesta anteeksi hänen poissaoloaan. Tapaamisen aikaan Britannian lentolaivue vieraili 

myös Suomessa ja Procope halusi huomauttaa sen tuoman tyytyväisyyden, koska se suo-

malaisten mielestä osoitti Iso-Britannian kiinnostuksen siihen maailmanosaan. Lähettiläs 

Sperling ei kuitenkaan antanut laivueen vierailulle syvempää merkitystä.74 

Procopen mukaan häntä oli myös moitittu siitä, ettei hän ollut saanut tehtyä liittoutumis-

sopimusta Iso-Britannian kanssa, mutta hän ei halunnut tehdä ehdotusta, jos sitä ei olisi 

otettu hyväksyvästi vastaan. Sperling piti ajatusta myös mahdottomana ja Iso-Britannialla 

ei ollut hänen mukaansa aikeita ottaa vastaan uusia sitoumuksia puhumattakaan liit-

toumista.75 Lähettilään mukaan Suomen ulkoministeri Procope ei kannata poliittisia seik-

kailuja ilman suurvallan tukea, nimellisesti Iso-Britannian. Hän oli maininnut asiasta 

muutaman kerran, mutta oli tyytynyt odotettuun vastaukseen, ettei se käytännössä onnis-

tuisi. Lähemmät poliittiset suhteet olivat toivottuja Iso-Britannian mielestä, mutta kaiken-

laiset takeet Venäjää vastaan eivät tulleet kysymykseenkään.76 

Yhdysvaltojen nopea vetäytyminen kansainvälisestä politiikasta ja eristäytymispolitiikan 

omaaminen vakuuttivat Iso-Britannian päättäjiä pysymään erossa uusista sitoumuksista, 

erityisesti sotilaallisista. Iso-Britannia ei kuitenkaan voinut jättää diplomaattista toimin-

taansa Euroopassa yhtä helposti kuin Yhdysvallat. Iso-Britannia löysi kuitenkin hyviä 

syitä ylläpitää suhteita Euroopan valtioihin, vaikka sillä oli omia huolia varsinkin Irlan-
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nissa ja Intiassa. Paul Kennedy tiivistääkin Iso-Britannian tavoitteen ylläpitää järkevä ta-

sapaino politiikassaan turvaten Britannian intressit Euroopassa samalla vältelleen eristäy-

tymistä ja sitovia sotilasliittoja.77  

Miksi sitten Iso-Britannia halusi pitäytyä ulkopuolella ja kieltäytyi sotilaallisista liitoista 

maailmansotien välisenä aikana? Medlicott mainitsi Iso-Britannian politiikan päätavoit-

teeksi rauhan. Tämä rauhan ylläpito vaati kuitenkin sen, että britit ylläpitivät omia intres-

sejään ja tasapainoa Euroopassa. Iso-Britannian hallitukset olivat huomanneet, mitä soti-

laalliset sitoumukset olivat aiheuttaneet ja halusivat siksi välttää uuden suursodan sytty-

misen. Toisaalta toisen maailmansodankin voidaan nähdä syntyneen liittouman takia, 

mutta tällä kertaa pääosin antikominternin ja Molotov-Ribbentropp -sopimuksen solmi-

misen myötä Saksan ja Neuvostoliiton välillä 1939.  

Iso-Britannia tosin oli jo suurvalta ja Patrick Salmon ehdottaakin, että Iso-Britannialla ei 

ollut mitään saavutettavaa tai menetettävää, jos se olisi ottanut enemmän osaa Pohjois-

maiden politikkaan. Pohjoismaat olivat brittien mielestä vakain maailmanosa, joten Fo-

reign Officen ulkopolitiikka oli lähes mitätöntä alueella verrattuna muuhun maailmaan. 

Suurin uhka Iso-Britannialle oli muiden Euroopan suurvaltojen välisten konfliktien leviä-

minen Pohjoismaihin. Tämän vuoksi britit aluksi olivat huolissaan bolsevismin leviämi-

sestä vuoden 1917 jälkeen sekä sen seurauksena sodan syttymisestä Saksan ja Neuvosto-

liiton välille. 1930-luvulla brittien bolsevismin pelon syrjäytti sitten Saksan vaikutusval-

lan kasvaminen Skandinaviassa ja sen luomat riskit Iso-Britannialle.78 

Kysymys Iso-Britanniasta turvallisuuden takaajana nousi esille taas, kun vuoden 1934 

alussa Suomessa oli suurlähettiläs Sperlingin mukaan leviämässä ajatus Iso-Britannian 

mahdollisesta suojelevasta asenteesta Pohjois-Euroopan ja Baltian maita kohtaan. Hel-

singin Sanomat oli kirjoittanut Baltian maiden itsenäisyydestä ja sen artikkelissa oltiin 

sitä mieltä, että nämä valtiot oli niiden alusta asti muodostettu Iso-Britannian suojeluk-

sessa ja ne muodostavat luonnollisen puskurivyöhykkeen Venäjän rajalle. Siksi Baltian 

maat suuntaavat nyt taloudelliset ja kulttuuriset intressinsä Iso-Britanniaan. Sperling ar-

veli Helsingin Sanomien päätoimittajan olevan mahdollisesti anglofiili, toisin kuin muut 

lehden työntekijät, mutta samankaltainen asenne näkyi myös Suomen ulkoministeriön 
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työntekijän käymässä keskustelussa Sperlingin henkilökunnan jäsenen kanssa. Silloin vii-

tattiin siihen, että Iso-Britannia olisi jossain määrin ajamassa parempia suhteita Skandi-

navian ja Baltian maiden kanssa olemalla niiden talouspolitiikan pääkohde ja tekemällä 

samankaltaiset kauppasopimukset jokaisen valtion kanssa.79 

Suomi suuntautui Iso-Britanniaan, koska se oli ainut varteenotettava vaihtoehto suurval-

loista sinä aikana. Turvan hakeminen Neuvostoliitolta ei tietenkään tullut kysymykseen, 

koska Suomi haki juuri sitä vastaan turvaa. Ranskassa kyti vielä epäluulo suomalaisten 

saksalaismielisyydestä ja pitivät muutenkin Suomea liian kaukaisena heidän intresseil-

leen. Yhdysvallatkin eristäytyi Euroopan politiikasta, joten Iso-Britannia, johon oli jo 

luotu hyvät kauppasuhteet, oli suurvalloista ainut, jolla oli kykyä ja intressiä auttaa Suo-

mea. Iso-Britannia ei tosin koskaan suoraan tarjonnut apuaan, vaan ainoastaan suomalais-

ten sitä pyytäessä.  

Suomen puolustusministeri ilmoitti hallituksensa puolesta, että uusien aseiden ostami-

sesta päättävä komissio oli lähtemässä Iso-Britanniaan vuoden 1932 alussa, jonne kaksi 

ilmavoimien edustajaa oli jo vieraillut lentokonevalmistaja Vickersin luona.80 Asiantun-

tijoista koostuva komitea eversti Oleniuksen johtamana saapuikin Englantiin Vickersin 

vieraina jo helmikuussa. Komitea oli ilmoittanut olevansa tyytyväinen näkemäänsä ja ra-

portoi, että kaikki Suomen asehankinnat olisi mahdollista toimittaa Iso-Britanniasta. Kui-

tenkaan vuoden 1932 loppuun mennessä suuria tilauksia ei ollut tehty, lukuun ottamatta 

pienimuotoista lentokoneiden tilausta Tsekkoslovakiasta ja harkintaa mahdollisesta ti-

lauksesta Vickersiltä koskien lentokoneiden konekiväärejä. 81 

Lopulta lähettiläs Sperling soitti tammikuun 12. päivä vuonna 1933 uudelle ulkoministe-

rille Antti Hackzellille ja ilmoitti olevan valitettavaa, että suurten puheiden jälkeen Suo-

men armeijan ostot Iso-Britanniasta olivat jääneet hyvin vähäisiksi. Tilaus lentokoneista 

oli mennyt Tsekkoslovakiaan ja erinäiset apuvälineet kuten lentokoneiden kompassit oli 

ohjattu pois brittiläisistä firmoista, jotka olivat toimittaneet kalustoa siihen asti. Myös 

edellisenä vuonna eversti Oleniuksen Englannin matkalla hyväksymää ilmatorjuntakalus-

ton tilausta ei ollut toteutettu. Armeijan tilauksista päätti puolustuslaitoksen päällystö ja 
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lähettiläästä sekä lähetystön taloussihteeristä vaikutti, että joillakin päällystön jäsenillä 

oli ennakkoluuloja britannialaisia tuotteita kohtaan.82 

Hackzell oli keskustellut jo asiasta puolustusministerin kanssa ja ministerin oli vaikeaa 

olla hyväksymättä asiantuntijoiden mielipiteitä, mutta hallitus pohti mahdollisuutta päät-

tää itse ulkomaisista ostoista. Sperling vahvisti näkemyksellään jo kenraali Kirken teke-

män huomion, että ”luonteeltaan suomalaiset ovat hyvin konservatiivinen rotu”, mikä nä-

kyi siinä, että osa upseereista oli koulutettu ulkomailla ja suosivat niiden maiden kalus-

toa.83 Brittiläisillä tuntui olevan vahva usko suomalaisten vastahankoisuudesta, jonka he 

panivat kansallisten piirteiden piikkiin.  

Lähettiläs Sperling ei ollut ainoa, joka oli tässä uskossa. Myös Vickersin edustaja Ger-

hardi valitti lähettiläälle, ettei hän uskonut saavansa edelleenkään tilauksia aseille. Rapor-

tin mukaan suomalaiset olisivat myös käyneet lähiaikoina ruotsalaisen Boforsin luona ja 

luvanneet antaa tilaukset heille. Gerhardi oli vakuuttunut, että Suomen puolustuslaitoksen 

päällystössä oli ennakkoluuloisuutta brittiläistä kalustoa kohtaan ja tästä oli nimellisesti 

vastuussa eversti Snellman. Lähettiläs Sperling sopi tapaamisen Gerhardin ja Hackzellin 

kanssa, jotta ulkoministeri kuulisi huolenaiheet itse. Keskustelujen jälkeen Hackzell soitti 

puolustusministerille ja kertoi sen jälkeen, ettei Suomi ole seuraavien kuuden kuukauden 

aikana tilaamassa mitään Boforsilta. Samalla hän ei antanut mitään takeita, että tilauksia 

annettaisiin Vickersille, mutta kertoi puolustusohjelman hidastuneen rahoitusongelmien 

vuoksi. Hackzell piti myös naurettavana väitettä eversti Snellmanista ja kertoi, ettei evers-

tillä ole mitään vaikutusvaltaa tilausten tekoon. Hackzellin asenne vaikutti kuitenkin lä-

hettiläästä kiertelevältä. Luultavasti ulkoministerin viitatessa kuuden kuukauden ajanjak-

soon hän tarkoitti, ettei uskonut hallituksen pysyvän vallassa kesän vaalien jälkeen.84  

Iso-Britannian edustajilla oli myös toisenlainen syy epäillä suomalaisten mahdollista ti-

lauksien asettamista. Oli oletettu, että Suomen ja Ruotsin päällystöjen välillä oli jonkin-

lainen sopimus, jonka mukaan Ruotsi tulisi Suomen apuun Neuvostoliiton hyökätessä. 
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Vastavuoroisesti Suomi asettaisi kaluston tilauksensa ruotsalaisille yrityksille. Tämän so-

pimuksen piti olla salainen, mutta Sperling piti sitä mahdollisena, koska se oli ainakin 

yhden paikallisen ulkomaisen uutislähetin tiedossa.85 

Aseidenhankinta selkkausta selkeyttääkseen majuri Firebrace, Iso-Britannian lähetystön 

armeijajaostosta, tapasi eversti Oleniuksen ja eversti Huurin. Olenius selvensi, että bud-

jettia uusia hankintoja varten oli leikattu. Alkuun suunniteltiin käytettäväksi noin 750 

miljoonaa markkaa uuteen ilmatorjuntakalustoon viiden vuoden aikana. Kuitenkin han-

kintoihin oli käytettävissä ainoastaan 75 miljoonaa markkaa, josta karsittiin vielä aiempia 

kuluja, kuten linnoitustyöt ja aiemmat kaluston tilaukset. Suomen päällystössä mietittiin 

kuitenkin kaluston mahdollisia hankintoja luoton avulla, ja asiasta piti keskustella maa-

liskuussa 1933 hallituksen sisäisesti. Eversti Olenius toivoi, että tämä tilaus saataisiin 

Englantiin, mikä olikin aiempi aikomus. Kuitenkin Bofors tarjoaisi varmasti hyvät luot-

toehdot, joten Vickersin tulisi tarjota yhtä suosiollinen tarjous.86  

Eversti Huuri oli Oleniuksen kanssa samaa mieltä ja suosi brittiläisten kalustoa enemmän, 

mutta Suomen puolustuslaitoksen päällystö oli taipumassa ostamaan kaluston Boforsilta, 

koska Suomella oli jo heiltä ostetut 16 ilmatorjuntatykkiä, joihin päällystö oli tyytyväi-

nen. Lisäksi uuden kaluston hankinta aiheuttaisi koulutusristiriitoja sekä ongelmia am-

musten hankinnoissa. Huuri piti kuitenkin Vickersin kaluston tuomia hyviä puolia parem-

pana vaihtoehtona ja oli valmis vääntämään kättä päällystön kanssa, jos Vickersin tarjoa-

mat luottoehdot olisivat houkuttelevat.87 On mahdollista, että suomalaiset halusivat neu-

votella paremman sopimuksen itsellensä ja pelasivat näin aikaa. Kuitenkin Suomen ta-

loudellinen tilanne oli tosiaan tiukalla 1930-luvun alussa ja Suomella ei ole koskaan ollut 

juurikaan ylimääräistä panna maansa puolustamiseen.  

Majuri Firebracen mukaan täytyi unohtaa aiemmat lupaukset, jotka antoivat Vickersille 

syytä uskoa, että Suomi olisi käyttämässä suuren summan rahaa heidän kalustoonsa. Suo-

malaisia voidaan toki syyttää tästä väärästä kuvasta, mutta sillä ei Firebracen mukaan 

ollut enää mitään väliä. Tällä hetkellä Suomella ei ollut varaa hankintoihin ja kilpailu 

Boforsin kanssa oli tiukkaa. Suomen päällystöäkään ei voinut enää pitää brittivastaisena, 

koska heillä oli täysin ymmärrettävät syyt suosia Boforsin kalustoa. Asia oli nyt täysin 

                                                 
85 Rowland Sperling to Sir John Simon, FO, January 13, 1933. BDFA, Part II, vol. 62, 240. 
86 Purchase of Armament from Messr. Vickers-Armstrong by Major R. C. Firebrace, March 9, 1933. BDFA, 

Part II, vol. 62, 247. 
87 Purchase of Armament from Messr. Vickers-Armstrong by Major R. C. Firebrace, March 9, 1933. BDFA, 

Part II, vol. 62, 247. 



33 

 

siitä kiinni, kuinka Vickers ja Bofors kilpailevat hankinnoista. Majurin mukaan saadak-

seen tilauksen Vickersin täytyi antaa hyvä luottotarjous Suomelle. Majuri ehdotti myös 

Vickersin edustajan vierailua Suomessa, mutta Huuri ja Olenius suosittelivat odottamaan, 

kunnes Vickers oli antanut tarjouksensa.88  

Lähettiläs Sperling myönsi, että joutui tässä tapauksessa olemaan yhtä mieltä majuri Fi-

rebracen päätelmistä. Firebrace oli lähettilään mukaan myös tavannut herra Gerhardin ja 

pyrkinyt vapauttamaan tämän vääristä luuloistaan, että olisi olemassa jokin perustelema-

ton ennakkoluuloisuus Iso-Britannian kalustoa kohtaan.89 Mielenkiintoista on, kuinka lä-

hettiläs vaihtoi mielipidettään koskien Suomen päällystöä ja piti nyt itsekin herra Gerhar-

dia perustelemattoman vääräluuloisena, vaikka hän oli aiemmin täysin samaa mieltä. Lä-

hettiläällä oli toki omat intressinsä ja pyrkivät olemaan diplomaattisia eri osapuolien vä-

lillä. Toisaalta tällainen joustavuus oli varmasti Sperlingin eduksi myöhemmin, kun pys-

tyi katsomaan asiaa uudelleen eri näkökannasta.  

Vaikka sopimusta kalustotilauksista ei saatu tehtyä vielä vuoden 1934 keväällä ja Vickers 

sekä Iso-Britannian Foreign Office oli menettämässä toivoon mahdollisista hankinnoista, 

Suomi jatkoi neuvotteluja onnistuneesti. Myöhemmin 1930-luvulla voin ylituotanto mah-

dollisti ilmatorjuntakaluston tilaukset Englannista. Suomeen hankittiin 12 modernia ras-

kasta tykkiä. Tykit sijoitettiin myöhemmin Viipuriin ja Suomenlinnaan ja yhdessä raskai-

den Bofors-tykkien kanssa muodostivat käytännöllisesti katsoen talvisodan koko raskaan 

ilmatorjuntatykistön.90 

Suomen ja Iso-Britannian sotilaallinen yhteistyö perustui paljolti myös talouteen, kuten 

muut ulkopoliittiset suhteet. Kuitenkin niin Iso-Britannialla kuin Suomella oli vakaa in-

tressi tehdä yhteistyötä toistensa kanssa: Neuvostoliitto ja bolsevismi. Suomen juuri it-

senäistyttyä jotkut Iso-Britannian poliitikot halusivat lähettää Suomeen ruoka-apua, jotta 

suomalaiset voisivat paremmin taistella bolsevismia vastaan ja ylläpitää blokkia itärajal-

laan.91 Iso-Britannian intressi oli valtatasapainon ylläpitäminen lepyttämisen, eli maail-

mansotien välisenä aikakautena. Tätä valtatasapainoa uhkasi bolsevismin leviäminen län-

teen päin ja varsinkin Baltiaan ja Skandinaviaan.92 Tämän vuoksi Iso-Britannia halusi 

                                                 
88 Purchase of Armament from Messr. Vickers-Armstrong by Major R. C. Firebrace, March 9, 1933. BDFA, 

Part II, vol. 62, 248.  
89 Rowland Sperling to Sir John Simon, FO, March 10, 1933. BDFA, Part II, vol. 62, 247. 
90 Ilmatorjuntamuseo. 
91 Sundbäck 2001, 135. 
92 Sundbäck 2001, 139. 
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onnistua kalustotilauksien saamisessa Suomeen, kuten muidenkin kauppaneuvottelujen 

onnistumista, vahvistaakseen Suomen asemaa hyötymällä tästä myös itse. 

Suomi olikin yllättävän paljon tärkeämpi kumppani Iso-Britannialle kuin voisi luulla ot-

taen huomioon maiden etäisyyden ja Suomen eristäytyneisyyden. Britit arvostivat Suo-

mea juuri kahden asian vuoksi: pankkitoiminta ja tärkeät vientituotteet, puutavara ja tie-

dustelutiedot. Suomen pankkitoiminta herätti ihailua Iso-Britanniassa varsinkin maail-

mansotien välisenä aikana. Myös Suomen puuteollisuudella oli läheiset suhteet brittien 

yritysten kanssa, mutta olennaisinta on Suomen ja Iso-Britannian tiedustelutoiminnan yh-

teistyö. Tällaisten kontaktien olemassaolo selittääkin Salmonin mukaan sen, että Iso-Bri-

tannian puolustusbudjetista meni enemmän rahaa Suomeen kuin mihinkään muuhun Poh-

joismaahan, mikä näkyi raporteissa niin kenraali Kirken tehtävässä ja ilmatorjuntakalus-

ton hankinnoissa.93 

Iso-Britannian Foreign Officen toimijat niin Helsingin lähettiläät kuin ulkoministeriön 

muut edustajat raportoivat runsaasti Suomen ja Iso-Britannian välisestä ulkopoliittisesta 

suhteesta. Määrien takana oli selkeästi Iso-Britannian kiinnostus, mutta enimmäkseen 

suomalaisten halu olla näkyvässä osassa. Iso-Britannian lähettiläät olivat läheisiä toimi-

joita suomalaisten kanssa ja osittain ulkopoliittiset suhteet rakentuivat juuri henkilökoh-

taisille ystävyyksille, kuten Ernest Rennien ja Hjalmar Procopen tapauksessa. 1920-lu-

vulla Iso-Britannia ja sen lähettiläät suuntasivat kiinnostuksensa enemmän reunavaltiopo-

litiikkaan, koska tästä asiasta suomalaiset halusivat keskustella brittien kanssa raporttien 

perusteella. Taustalla olikin halu saada läntinen suurvalta takaamaan Suomen naapurival-

tioiden kanssa tehtävät sopimukset, kuten Neuvostoliiton ehdottama hyökkäämättömyys-

sopimus 1926 keväällä, sekä Iso-Britannian halu pitäytyä informoituna alueen poliitti-

sesta tilanteesta.  

1930-luvun alkupuolisko oli selkeämmin painottuneena talouspolitiikkaan ja Iso-Britan-

nian sekä Suomen välisiin kauppasuhteisiin. Molemmat maat rakensivat ulkopolitiik-

kansa kaupankäynnin vetämänä. Toisaalta suuren laman aiheuttama tarve saada kauppa 

kukoistamaan toimi huomattavana motivaationa. Tällöin Suomen ulkopolitiikka koki 

enemmän vaikeuksia Iso-Britannian suhteen, koska sen tuli kilpailla muiden valtioiden 

kanssa enemmän kauppasopimuksista. Lähettiläiden ja ulkoministerien asenteet sinä ai-

                                                 
93 Salmon 2005, 28–29. 
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kana kuvasivat hyvin Iso-Britannian suhtautumista Suomeen. Kauppasopimus oli toivot-

tava ja uudet investoinnit brittiläisiin tuotteisiin, mutta Suomi ei siltikään ollut mitenkään 

merkittävän suuri intressi Iso-Britannialle. Iso-Britannialle tuli muutenkin 1930-luvulla 

muita huolenaiheita sen pasifistiseen ulkopolitiikkaan, kun Saksa marssi ulos 1933 

vuonna järjestetystä aseistariisuntakonferenssista Genevessä.94  
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2. Suomen suhteet Neuvostoliittoon ja brittien toiveet sovinnosta 

 

Tämän pääluvun aiheena on tarkastella Suomen ulkopolitiikkaa Neuvostoliittoon ja Bal-

tian maihin brittidiplomaattien raportoinnin perusteella. Suhteet Neuvostoliittoon olivat 

tutkimuksen käsittelemällä ajanjaksolla selkeästi tärkeimmät ja Iso-Britannian diplomaa-

tit ovatkin raportoineet niistä runsaasti 1925–34 verrattaessa Suomen muuhun ulkopoli-

tiikkaan. Tässä pääluvussa analysoidaan Suomen ulkopolitiikan lisäksi suomalaisen na-

tionalismin nousun vaikutusta Neuvostoliiton suhteisiin.  

Suomen ulkopoliittiset suhteet Neuvostoliittoon olivat hyvin epävarmat 1920-luvun 

alussa johtuen Suomen itsenäisyystaisteluista ja niin kutsutuista heimosodista Karjalan 

alueella ennen osana Venäjän sisällissotaa. Vasta Tarton rauha vuonna 1922 määritti kun-

nolla Suomen ja Neuvostoliiton väliset alueet sekä loi rauhanomaiset suhteet maiden vä-

lille. Saman sopimuksen on myös sanottu virallistaneen Suomen valtion itsenäisyyden ja 

määrittäneen sen aseman kansainvälisessä politiikassa. 

 

2.1 Reunavaltioliitto Iso-Britannian tarkkailun alla 

 

Vuoden 1922 niin kutsuttu poliittinen seikkailu, jollaiseksi Ernest Rennie myös kutsui 

sitä, oli päättynyt Suomen hallituksen eroon ja vahvistanut Suomen ulkopoliittisen linjan 

puolueettomuuteen vuosikymmeniksi eteenpäin. Kuitenkin keskustelu liittosopimuksesta 

ja Baltian blokista ei ollut loppunut. Vuoden 1925 Helsingin konferenssia edeltävinä päi-

vinä tammikuussa asia nousi taas esille. Iso-Britannian ulkoministeri Austen Chamber-

lain joutui ottamaan yhteyttä Helsingin lähettilääseen Ernest Rennieen. Ulkoministerin 

mukaan hänen suomalainen kollegansa Hjalmar Procope soitti hänelle ja kertoi Puolan 

painostaneen Suomea liittymään Baltian puolustusliittoon. Chamberlain kertoi myös, että 

Procopen mukaan Suomi ei kuitenkaan ole halukas liittymään, koska ei halua joutua sa-

man uhkan alle kuin muut Baltian maat ja ei näe Neuvostoliittoa uhkana Suomelle.95  
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Suomen hallitusta oli myös informoitu Iso-Britannian antamista turvatakuista, joista Bri-

tannian ulkoministeri ei ollut kuullutkaan, eikä sellaisia ole hänen mukaansa edes an-

nettu.96 Asiasta ei seurannut kokoelmien asiakirjoissa enempää kirjeenvaihtoa, mutta ul-

koministeri Chamberlainin ihmettely turvatakuista antaa olettaa, että joku Suomen päässä 

on esittänyt tällaisen mahdollisuuden. Iso-Britannia kuitenkin pitäytyi rauhanomaisessa 

politiikassaan, joka oli seurausta ensimmäisen maailmansodan aiheuttamalle sekasor-

rolle. Vuonna 1924 valtaan noussut Labour-hallitus ja pääministeri MacDonald painotti-

vat myös rauhaa ja uskoa hyväntahtoisuuteen kansojen välillä.97 

Kirjeestä selviää hyvin sekä Suomen näkemys Baltian alueen tilanteesta sekä suhde Neu-

vostoliittoon. Suomen hallituksessa oli selvä näkemys Neuvostoliiton uhasta sekä Baltian 

alueen tasapainottomuudesta. Kuitenkin Baltia nähtiin olevan itäisen naapurin ensisijai-

nen kohde ja sen vuoksi myöskään ei kyetty riskeeraamaan liittoutumista vastamuodos-

tettujen Baltian maiden ja Puolan kanssa. Iso-Britannian hallinnon osa tulee tilanteessa 

myös hyvin selväksi. He ovat kiinnostuneita reunavaltioiden tilanteesta, koska pelkäsivät 

kommunismin leviämistä länteen. Kuitenkin Iso-Britannia oli haluton toimimaan ilman 

kunnollisia motiiveja. Reunavaltiot sijaitsivat kaukana imperiumin alueista ja niissä ei 

ollut kiinni juurikaan taloudellisia sijoituksia enää 1920-luvun puolivälin.98 

Ernest Rennien raportin mukaan Puola ei ollut ainoa, joka oli kiihkeästi tiivistämässä reu-

navaltioiden välistä yhteistyötä. Tammikuussa 1925 järjestetyn Helsingin konferenssin 

tiimoilta tehdyistä raporteista selviää, kuinka Suomen ulkoministeriön kansliapäällikkö 

Artti joutui ottamaan kantaa väitteisiin Baltian puolustusliiton toiminnasta ja piti Viron 

ulkoministeri Pustan esiin nostamia kysymyksiä liian aikaisina käsiteltäväksi konferens-

sissa. Pusta oli raportin mukaan pitänyt Helsingin konferenssia alustana Baltian blokin 

muodostamiselle ja antanut ymmärtää liittosopimuksen olevan jo käytännössä ole-

massa.99  

Helsingin konferenssin aikana Neuvostoliiton lähettiläs oli Rennien mukaan puhunut 

Ruotsin edustajalle siitä, kuinka Moskova pitäisi rajavaltioiden blokin henkiinheräämistä 

erittäin vakavana asiana ja se olisi uhka niin Neuvostoliitolle, Ruotsille kuin Saksalle. 

Ruotsalaisten mielestä tämä oli absurdi väite. Konferenssi oli kuitenkin herättänyt huolta 
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Moskovassa, mikä nostatti Suomen hallituksen varautuneisuutta. Toisaalta Rennien mu-

kaan Suomen ja Neuvostoliiton suhteet olivat todennäköisesti normaaleimmat nyt kuin 

koskaan ennen ja Suomen pääministeri Ingman halusi pitää ne sellaisina. Lähettilään mu-

kaan Suomen ulkoministeriö Rudolf Holstin avustuksella ohjeisti Viron hallintoa pitäy-

tymään konferenssin ohjelmassa. Rennie kirjoitti myös, että monet suomalaiset lehdet 

ovat ottaneet kantaan Viron ulkoministerin lausuntoihin. Sosialistien lehtiartikkeli oli 

myös muistuttanut ulkoministeri Procopea, että samanlaiset kysymykset maksoivat jo 

Holstille ministeripaikkansa. Varoitus Ingmanin hallitukselle on Rennien mielestä turha, 

mutta osoittaa sekä sosialistien että enemmistön mielipiteen ulkopolitiikkaan.100 

Raporttien perusteella näyttää vahvasti siltä, että Suomen omaksuttua puolueettomuuden 

politiikkaansa alkoivat muut reunavaltiot painostamaan sitä vankemmin yhteistyöhön. 

Lähettiläs Rennie raportoi jopa, että Puolan pääministeri kreivi Skrzynski aikoi esittää 

Suomen hallitukselle ”kyllä tai ei” -kysymyksen Baltian liitosta. Vastavetona tälle Tal-

linnan lähettiläs Rudolf Holsti oli käynyt esittämässä vastalauseensa Latvian hallinnon 

edessä ja kertoi kreivi Skrzynskille, että kysymyksen esittäminen edellä mainitussa muo-

dossa olisi torjunnan kosiskelemista. Rennie raportoi, että Holstin mielestä Suomen hal-

linnolle voisi kuitenkin esittää kysymyksen sotilaallisen yhteistyön mielekkyydestä Puo-

lan kanssa. Ulkoministeri Procope oli käynyt keskustelemassa suurlähettilään luona ja ei 

voinut hyväksyä kreivi Skrzynskin ehdotusta neljän valtion sotilaallisesta yhteistyöstä, 

mutta suosi eri maiden sotilashenkilöstön välistä tapaamista. Kuitenkin reunavaltioliitosta 

puhuttaessa Suomen valtion virallinen kanta sekä kansan mielipide eivät olisi voineet 

vastustaa ideaa yhtään enempää Ernest Rennien raportin mukaan. 101 

Vaikka Suomi kieltäytyykin liittoutumasta Baltian maiden kanssa, lähettiläs Rennien mu-

kaan osa armeijahenkilöstöstä kokee ajatuksen houkuttelevana ja jopa vasemmisto pitää 

yhteistyötä mielekkäänä. Tätä selittää mahdollisesti se, että sosialistien vastustus armei-

jan budjetin suurentamiseen oli vähentynyt Viron vallankaappausyrityksen jälkeen, mutta 

myös sen tajuaminen, että Suomen täytyy pyrkiä pitämään armeijansa vahvana, jos Kan-

sainliitto tarvitsisi avustusta. Tällä tavoin voitiin Rennien raportin mukaan salata oikeat 

tavoitteet kasvattaa armeijaa. Lähettiläs mainitsee myös, että yhteistyötä maiden väliseen 

kommunismin kitkentään oli tiivistetty ja tiedonvälitystä kommunistista propagandaa 

koskien oli parannettu eri maiden välillä. Poliisivoimat olivat olleet yhteydessä ja Suomen 
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suojeluskunnasta on lähetetty Viroon upseereita neuvomaan samankaltaisten joukkojen 

luomiseen.102  

Diplomaattiasiakirjoista selviää, kuinka suomalaiset joutuivat käymään keskustelua Bal-

tian liittosopimuksesta myös ulkomailla. Ensin Tallinnan lähettiläs Rudolf Holsti oli jou-

tunut esittämään hallituksen mielipiteen Latviassa ja sen jälkeen Suomen Lontoon lähet-

tiläs Ossian Donner oli selventänyt Iso-Britannian ulkoministerille, ettei Suomi ole Hel-

singin konferenssin jälkeen hyväksymässä mitään sopimusta reunavaltioliitosta. Donne-

rin kerrotaan sanoneen, että virolaiset olivat levittäneet tällaista huhua konferenssista, 

mikä oli epäsuotuisaa myös puolalaisille. Suomen lähettiläs oli ulkoministerin mukaan 

painottanut, että Suomella on vahvempi suhde Neuvostoliittoon kuin muilla reunavalti-

oilla ja sillä ei ole mitään halua liittyä yhteiseen puolustusrintamaan. Tämä peruste näyt-

tääkin nousevan useasti Suomen vastatessa kysymyksiin liittoumasta muiden reunavalti-

oiden kanssa.103 

Helsingin lähetystössä työskennellyt diplomaatti Douglas MacKillop kertoi, että Suomen 

asenne ja epäluulot itänaapuriaan kohtaan eivät olleet ainakaan keventyneet edellisten 

vuosien aikana, kun hän arvioi Suomen ja Neuvostoliiton välistä suhdetta lokakuussa 

1925. Samalla Neuvostoliiton ja Puolan diplomaattinen lähentyminen toisiaan kohtaan 

oli herättänyt huolta Suomessa. Diplomaatin mukaan Suomen ei tarvinnut kuitenkaan ka-

tua aiempia päätöksiään kieltäytyä yhteistyöstä Puolan kanssa, koska Puolan liike itään 

päin oli paljon tärkeämpi huolenaihe muille Baltian maille. MacKillop piti todennäköi-

senä, että mainittu kehityskulku vähentäisi Suomen toivoa saada sympatiaa ja mahdollisia 

auttajia Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan, joten oli mahdollista, että Suomi pyrkii ystä-

väsuhteisiin Neuvostoliiton kanssa. Tällaista suhdetta MacKillop kuvaa suden ja lampaan 

suhteena, jos se tulisi tapahtumaan. Kuitenkin Neuvostoliiton johtajien kumotut väitteet 

Iso-Britannian vihamielisyydestä kommunismia kohtaan ja sen rajanaapurien tukemisesta 

ovat antaneet Suomelle kuvan, ettei sen itsenäisyys ole mitätön seikka myöskään Iso-

Britannialle.104 

Ernest Rennie raportoi maaliskuussa 1926, että Suomen uusi Varsovan lähettiläs Procope 

kävi tapaamassa häntä ennen lähtöään Puolaan. Keskusteluissa käytiin läpi oliko Puolalla 
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neuvostomyönteisiä suuntauksia ja mikä Rennien mielipide Puolasta oli. Rennien mie-

lestä Puola on selvästi kehittänyt suhdettaan Neuvostoliittoon, mutta on silti varautunut 

sen suhteen. Lähettiläästä vaikuttikin, että Suomessa on pienimuotoista huolta Puolan uu-

desta asenteesta itänaapuria kohtaan. Samoin Suomen armeijapäällystö oli raportin mu-

kaan huolissaan ja ei halunnut olla tiedonvaihdossa Puolan kanssa. Raportista ilmenee 

myös, kuinka Procope oli määrätty ojentamaan ystävyyden kättä Puolaan. Suomen asenne 

kuitenkin minkäänlaista liittoumaa tai kirjallista sopimusta kohtaan oli entistä vastaha-

koisempi, koska aiempi sota oli lähettilään mukaan näyttänyt liittoumien sitovuuden.105 

Kuitenkin yhteisymmärryksen kasvattaminen vapaamuotoisella yhteistyöllä oli suotavaa 

Procopen mielestä. Tätä suurempi yhteistyö nostattaisi vain epäluuloja Suomen kansassa 

Puolan ulkopolitiikkaa kohtaan. Rennien kirjoittamasta raportista selviää, että Helsingin 

Sanomat oli myös ottanut kantaa Suomen ulkopoliittiseen linjaan ja Procope pitikin väi-

tettä Suomen hallituksen ulkopolitiikan puutteesta täysin vääränä. Uudet suhteet Puolaan 

Skandinavian valtioiden ystävyyden lisäksi olivat parannus edellisiin, koska aiemmin 

näytti siltä, että Puolan suhteiden oli annettu ajautua kylmiksi. Tällainen aiempi polku 

olisi ollut sopiva Neuvostoliitolle, joka oli Rennien mukaan pyrkinyt luomaan eripuraa 

reunavaltioiden välille. Lähettilään raportista käy myös ilmi, että SDP:n puheenjohtaja 

Tanner oli myöntänyt pitkän vastustamisen jälkeen, että suhteet Puolaan olivat väistämä-

tön askel ulkopolitiikassa.106 

 

2.2 Toivottu lähentyminen Neuvostoliiton kanssa alkaa 

 

Vuosi 1926 oli tapahtumarikas vuosi Suomen ja Neuvostoliiton suhteessa, kuten diplo-

maattiasiakirjoista kävi ilmi, sillä se erottui selkeästi muista tarkastelluista vuosista ra-

porttien määrässä. Maaliskuussa Suomen Lontoon suurlähettiläs Armas Saastamoinen 

tuli ilmoittamaan uusista käänteistä Neuvostoliiton kanssa Iso-Britannian ulkoministerin 

Chamberlainin lähettämän kirjeen mukaan. Saastamoisen kerrotaan sanoneen, että oli 

Suomen halu rakentaa hyvät suhteet Isoon-Britanniaan, joka oli heidän ulkomaankaup-

pansa ykköskohde ja jonka kanssa heillä oli yhteinen intressi Suomen itänaapuriin. Tä-

män vuoksi lähettiläs oli ilmoittanut ulkoministerille, että Neuvostoliitto oli ehdottanut 
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Suomelle hyökkäämättömyyssopimusta ja halusi solmia sellaisen joko vain Suomen tai 

myös Baltian maiden kanssa. Chamberlainin kirjeestä selviää, että Suomen hallitus ei pi-

tänyt ehdotusta kovin houkuttelevana Saastamoisen sanojen mukaan.107 

Ulkoministeri muistutti kuitenkin tapaamisessa lähettilästä, että Iso-Britannia katsoo suo-

sivasti kaikenlaisia suhteiden lähentymisiä tai muita neuvotteluja Neuvostoliiton kanssa. 

Iso-Britannian oma suhde Venäjän kanssa jätti paljon parantamisen varaa ulkoministerin 

mukaan, mutta uskoi kaikkien suotuisaan lopputulokseen johtavien neuvottelujen osoit-

tavan, että Neuvostoliitto lähestyy länsivaltojen näkökantoja. Hyökkäämättömyys- ja yh-

teistyösopimukset naapurien välillä olivat ulkoministerin mukaan suotava tapahtuma, 

mutta paluu menneisyyden liittosopimuksiin täytyi välttää. Raportista selviää myös Saas-

tamoisen epäilyt siitä, ettei Neuvostoliiton kanssa sopiessa voinut luottaa heidän sa-

naansa, koska heillä oli jatkuva aktiivinen kampanja Suomen sisällä. Iso-Britannia koki 

Chamberlainin mukaan asian myös samalla tavoin.108 

Oli Iso-Britannian etujen mukaista, että reunavaltioiden alueella saavutetaan tasapainoi-

nen tilanne, jossa Neuvostoliitto ja sen länsinaapurit ovat rauhanomaisissa suhteissa kes-

kenään. Toisaalta bolsevismin leviäminen ja Neuvostoliiton vaikutusvallan kasvu oli vaa-

rana, mutta parhaassa tapauksessa estettäisiin myös uuden suursodan syttyminen, joka oli 

Iso-Britannian päätavoite maailmansotien välisen ajan politiikassa.109 Tämän vuoksi brit-

tidiplomaatit sekä Foreign Office katsoi suopeasti Suomen ja Neuvostoliiton mahdollista 

sopimusta, mutta pitivät itsekin sitä epäilyttävänä. Iso-Britannia sai myös 1920-luvun ai-

kana kamppailla kotimaansa bolsevismia vastaan, joka oli Neuvostoliiton rahoittamaa uu-

den internationaalin valmistelussa.110 

Keskustelua Neuvostoliiton ehdottamasta hyökkäämättömyyssopimuksesta käytiin myös 

Helsingissä lähettiläs Ernest Rennien toimesta, kun hän meni tapaamaan huhtikuussa ul-

koministeri Setälää. Rennie kirjoittaa raportissaan tapaamisesta, että asia on vielä harkin-

nassa Suomen ulkoministeriössä ja ulkoministerin mielestä Neuvostoliiton halu oli sel-

västi jakaa reunavaltiot erillisiin osiin ehdottamalla jokaiselle valtiolle omaa sopimustaan. 

Raportin mukaan ulkoministerin mielestä kyseenalaista oli myös sopimuksen sitovuus, 

                                                 
107 Austen Chamberlain to Ernest Rennie, Helsinki, March 29, 1926. BDFA, Part II, vol 60, 309. 
108 Austen Chamberlain to Ernest Rennie, Helsinki, March 29, 1926. BDFA, Part II, vol 60, 309. 
109 Sundbäck 2001, 135. 
110 Kennedy 1981, 246. 
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jos kolmas osapuoli hyökkäisi Neuvostoliittoon. Neuvostoliiton tuoma ehdotus sopimuk-

sesta herätti siis enemmän kysymyksiä ja epäilyjä kuin toivoa Suomen puolella. Sopi-

muksessa oli liian paljon epäselviä kohtia ja paremmat selvennykset vaadittiin Setälän 

mielestä ennen Suomen kannan selventymistä. 111  

Rennien raportista käy myös ilmi, että Viron ulkoministeri Piip oli kiinnostunut käymään 

läpi Neuvostoliiton ehdottamia sopimuksia yhdessä läpi. Vaikka sopimus ei kelvannut 

sellaisenaan suomalaisille, raportin mukaan ulkoministeri Setälän mielestä Suomen kan-

nalta olisi kuitenkin ollut paras tilanne, että neuvottelujen aikana päästäisiin edes jonkin-

laiseen hyökkäämättömyyssopimukseen Neuvostoliiton kanssa. Sopimuksesta kieltäyty-

minen osoittaisi vain pahaa verta, joten oli parempi päästä jonkinlaiseen lieventävään lop-

putulemaan. Suomi oli siis tulevina kuukausina neuvottelemassa varovaisesti ja suoma-

laiset odottivat neuvotteluista ainakin joitain käytännön tuloksia.112 

Neuvostoliitto oli ehdottanut hyökkäämättömyyssopimusta Suomelle jo maaliskuussa 

1926. Silti Iso-Britannian ulkoministerin kanssa toukokuussa käydyn keskustelun mu-

kaan Lontoon lähettiläs Saastamoinen kertoi, että Suomen hallitus ei tiennyt, mitä Neu-

vostoliiton tarjoamalle hyökkäämättömyyssopimukselle pitäisi tehdä. Ulkoministerin kir-

joittaman kirjeen mukaan Suomi ottaisi ilolla vastaan länsivaltojen mielipiteen asiasta ja 

antaisi sen vaikuttaa päätökseensä. Ulkoministeri oli sopimuksen solmimisen puolella, 

kuten aiemmin oli jo maininnut, mutta ei halunnut tapaamisessa sanoa mitään lopullista. 

Raportista ilmenee, että Saastamoisen mielestä sopimus solmittaisiin ainoastaan Suomen 

ja Venäjän välillä eikä yhteisesti Suomen, Venäjän ja Baltian maiden. Tapaamisessa käy-

dyssä keskustelussa nousi esille myös, että Suomessa oli kaksi koulukuntaa Baltian suh-

teisiin: yhteistyö tai välinpitämättömyys. Ulkoministerin kirjoituksen mukaan Saastamoi-

nen oli sanonut olevansa jälkimmäisen kannalla ja uskoi sen myös olevan vahvempi nä-

kemys Suomessa, koska piti Baltiaa vain taakkana Suomelle. Suomella ei kuitenkaan ol-

lut vielä tietoa Baltian maiden tai Puolan kannasta sopimukseen. 113 

Chamberlainin kirjeestä selviää, että Suomi joutui puntaroimaan hyökkäämättömyysso-

pimuksen hyötyjä ja haittoja. Saastamoinen oli maininnut ulkoministerin kirjeen mukaan, 

ettei Suomi missään nimessä luottanut Neuvostoliittoon ja varoi tekemästä mitään, joka 
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heikentäisi luottamustaan Kansainliitossa. Suomen ääriliikkeet voisivat myös Saastamoi-

sen mukaan käyttää sopimusta argumenttina puolustusmenojen vähentämiseksi. Kuiten-

kin Saastamoisen kerrotaan tuoneen ilmi ulkoministerin kanssa käydyssä keskustelussa 

myös yllättävän poliittisen näkemyksen Neuvostoliiton kaatumisesta: 

Toisaalta he eivät odottaneet Neuvostoliiton olevan pysyvä, ja jos valmiiksi 

tekisivät sopimuksen Neuvostoliiton kanssa, sitä seuraava miellyttävämpi 

Venäjän hallitus voisi kunnioittaa olemassa olevaa sopimusta.114  

Suurlähettiläs Armas Saastamoisen kannanotto, joka käy ilmi Foreign Officen rapor-

toimana, on toki vain yksittäisen diplomaatin mielipide. Kuitenkin kielellisesti hän antaa 

ymmärtää, että näkemys Neuvostoliiton pysyvyydestä olisi suuremmankin poliittisen pii-

rin jakama. Toki väitettä tukee Neuvostoliiton sen aikainen sisäpoliittinen myllerrys sekä 

vaikeudet ylläpitää neuvostojärjestelmää, mikä oli seurausta Venäjän sisällissodasta. 

Tämä tulee ilmi myös Foreign Officen raporteista, joissa mainitaan 1920-luvun nälkä-

vuodet sekä levottomuudet kaupungeissa.115 Saastamoisen tehtävänä Lontoon lähetti-

läänä oli seurata myös Iso-Britannian Neuvostoliiton-politiikkaa, joten hänen luulisi ol-

leen hyvin tietoinen itsekin Neuvostoliiton tilanteesta, jota hän kuvaa vuonna 1926 sa-

noin: 

 Mitä Venäjään tulee, näyttää siellä olevan kova rahapula.116 

Vaikka Suomen puolella oli selvästi vastustusta ja epäluuloja yhteistyöhön Baltian mai-

den ja Puolan kanssa, pyrittiin niiden kanssa kuitenkin neuvottelemaan kokonaiskuvan 

ylläpitämiseksi tilanteesta. Ernest Rennie raportoi toukokuussa vuonna 1926, että Puolan 

edustajat olivat tulleet Helsinkiin kuulemaan Suomen hallituksen vastauksen esitykseen 

siitä, olisiko Suomi valmis allekirjoittamaan hyökkäämättömyyssopimuksen Viron ja 

Latvian kanssa. Tällöin Puola sopisi samanlaisen sopimuksen, mutta lisäyksellä avunan-

nosta. Suomi olisi silloin kytketty epäsuorasti Puolaan näiden valtioiden kautta. Raportin 

mukaan Puolan edustajat olivat ehdottaneet, että sopimukset oli määrä allekirjoittaa ul-

                                                 
114 Austen Chamberlain to Ernest Rennie, Helsinki, May 3, 1926. BDFA, Part II, vol 60, 321. ”On the other 

hand, they felt that the Soviet regime would not last for ever, and that, if they concluded a security pact 

with the Soviet Government, a future Russian Goverment of a more desirable type would respect such an 

agreement.” 
115 Ernest Rennie to Austen Chamberlain, FO, July 20, 1928. BDFA, Part II, vol 61, 113. 
116 Pekkarinen 2012, 35. 
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koministerien tapaamisessa Riikassa kesäkuussa. Ulkoministeri Setälä oli ottanut esityk-

sen vastaan, mutta oli ollut vastahankoinen idealle ja antoikin vain tyypilliseen tapaan 

epämääräisen vastauksen, kuten Rennie sitä kuvaili.117  

Ernest Rennie meni myös itse tapaamaan eri maiden edustajia saadakseen selkoa tilan-

teeseen ja kysyikin Puolan edustaja Janikowskilta, mitä mieltä hän oli Neuvostoliiton tar-

joamasta sopimuksesta ja Suomen vastauksesta siihen. Tapaamista koskevan asiakirjan 

mukaan Janikowskin mielestä Suomi ei pitänyt kiirettä vastatakseen ja Suomen hallitus 

alkoi huomata, että sopimus käyttää samoja lausekkeita kuin Tarton sopimus, joka oli 

yksi Suomen itsenäisyyden kulmakivistä. Samanlainen toisto suomalaisten mielestä hei-

kentäisi sopimusta tai ainakin herättäisi epäilyjä sitä kohtaan. Rennie raportoi, että Neu-

vostoliiton edustaja ei hyväksy Suomen vastausta sellaisenaan, joten Neuvostoliiton ul-

koministeriö odotti Suomen lähettilään selontekoa seuraavana päivänä. Puolan edustaja 

oli kuitenkin tyytyväinen saaneen oman ehdotuksensa tuotua ennen Neuvostoliiton kom-

mentteja Suomen mielipiteeseen sopimuksesta. Rennien mielestä Neuvostoliitto oli huo-

mattavan levoton saadessaan eteensä kaksi erilaista sopimusta. Janikowskin mielestä kui-

tenkin Neuvostoliitto ei pystynyt tekemään juuri mitään kuin hyväksymään tosiasian esit-

tämättä vastaväitteitä.118 

Foreign Officen asiakirjoissa yllättävää on, että tärkeitä neuvotteluja Suomen ulkopoli-

tiikkaan liittyen käydään muissa lähetystöissä ja joskus nämä muiden reunavaltioiden 

brittidiplomaattien raportit tuovat ilmi suuriakin etenemisiä. Iso-Britannian Varsovan lä-

hettiläs W. Max Muller raportoi toukokuussa 1926 kuinka keskusteluja Neuvostoliiton 

ehdottamasta hyökkäämättömyyssopimuksesta käytiin siellä lähettiläs Procopen kanssa 

samalla kun Ernest Rennie oli käynyt keskusteluja Janikowskin kanssa Helsingissä. Mul-

ler raportoi, että Procope oli jo aiemmin käynyt hänen luonaan 31. maaliskuuta keskuste-

lemassa asiasta, mutta oli vielä tällöin siinä olettamassa, että Puolan hallitus, ilman ilmoi-

tusta Suomelle, olisi yksin ehdottanut Neuvostoliitolle sopimusta koko länsirintaman 

kanssa. Muller sanojensa mukaan selvensi jo tällöin, että kyseiset huhut olivat Neuvosto-

liiton levittämiä ja niiden tarkoitus oli aiheuttaa eripuraa valtioiden välille. Neuvostoliitto 

oli Mullerin mielestä tarpeettoman hädissään ajatuksesta, että reunavaltiot muodostaisivat 
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puolustusvyöhykkeen. Tälle pelolle ei ollut hänen mielestään mitään aihetta, koska Puola 

ei aikonut olla osa minkäänlaista rintamaa Venäjää vastaan.119   

Kuitenkin Mullerin mukaan Suomen lähettiläs Procope ja Puolan ulkoministeri Skrynzki 

olivat samaa mieltä, ettei heidän valtioidensa tulisi sopia erillisiä sopimuksia yksinään 

Neuvostoliiton kanssa, koska se estäisi auttamasta naapuriaan Venäjän hyökätessä. Puola 

oli kuitenkin halukas ohjaamaan tekemisensä muiden valtioiden kanssa samalle linjalle 

koskien sopimuksia. Mullerin mielestä näytti kuitenkin siltä, että nämä kolme valtiota 

ovat myös halukkaita yhteiseen sopimukseen koskien Neuvostoliittoa, Baltian maita sekä 

Suomea ja Puolaa.120 Tämä oli kuitenkin täysin yllättävä käännös Suomen mielipiteessä, 

kun he olivat aiemmin näyttäneet merkkejä haluttomuudesta yhteistyöhön Puolan kanssa. 

Varsovan lähettiläs Muller liitti myös raporttiinsa Procopen esittelemät Suomen hallituk-

sen ehdot, jotka Suomi oli lähettänyt Neuvostoliitolle vastauksena hyökkäämättömyys-

sopimuksesta. Suomen hallitus halusi, että sopimus Neuvostoliiton kanssa noudattaa seu-

raavia periaatteita:  

- Sopimuksen osapuolet eivät ainoastaan pitäydy aggressiosta toista kohtaan, mutta 

myös varovat vahingoittamasta rauhanomaisia suhteitaan.  

- Se kumpi havaitaan vihamieliseksi osapuoleksi tällaisessa tilanteessa, tulee mää-

ritellä tarpeeksi tarkasti, ettei sen tiimoilta synny epäilyksiä.  

- Sopimus ei saa heikentää Kansainliiton asettamia velvoitteita ja turvallisuutta, 

eikä vaikuttaa Ahvenanmaan sopimuksen määräyksiin.  

- Kaikki keskeneräiset tai tulevat kiistat tulee käsitellä rauhanomaisin keinoin kos-

kien myös neuvottelua sovittelun ja välimiesmenettelyn käyttöä yleisenä tapana.  

- Kumouksellisen propagandan tai muun tällaisen toiminnan harjoittaminen toisen 

maaperällä on kielletty.  

- Sopimus ei saa estää vapautta toimimasta, jos jokin sopimuksen osapuoli on syyl-

linen provosoimattoman hyökkäykseen toista kohtaan.  

- Toiset valtiot ovat vapaita liittymään sopimukseen muiden osapuolien sen sal-

liessa.  
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Viimeinen ehto oli myös erittäin tärkeä Puolalle Mullerin mukaan, koska sen avulla voi-

tiin solmia yhteinen sopimus ja oli mahdollista saada mukaan kaikki kiinnostuneet osa-

puolet, jotka halusivat säilyttää rauhan Venäjän länsirintamalla.121 

Iso-Britannian Varsovan lähettilään raportti osoittaa, että Procope oli myös käynyt neu-

votteluja Neuvostoliiton edustajan Lorentzin kanssa näistä edellä mainituista ehdoista. 

Lorentz oli torjunut eritoten viidennen pykälän ja oli osoittanut syvät epäilynsä siitä hy-

väksyisikö hänen hallituksensa Suomen esitystä. Procope ei osannut sanoa raportin mu-

kaan, mitä Suomen hallitus tekisi, jos Neuvostoliitto lähettäisi takaisin totaalisen kieltäy-

tymisen. Procope kysyikin Mullerilta, mitä mieltä Iso-Britannian hallitus olisi tällaisesta 

sopimuksesta. Vaikka Muller ei ollut saanut ohjeistusta tähän, hän pystyi kuitenkin sano-

maan, että Iso-Britannia oli erittäin myönteinen koskien rauhanomaista sopimusta, jonka 

tarkoitus on liennyttää suhteita Venäjään ja joka olisi Kansainliiton pykälien mukainen, 

ei ensimmäistä maailmansotaa edeltävien liittoutumien kaltainen.122 Mullerin vastaus sel-

västi peilasi Iso-Britannian ulkoministerin antamaan vastausta lähettiläs Saastamoiselle, 

vaikka hän pitikin kantaansa epävarmana. Selkeästi Foreign Officen linja oli yhtenäinen 

ja omia mielipiteitä ainakaan raporttien mukaan harvoin tuotiin esille.  

Iso-Britannian lähettiläät sekä ulkoministeri olivat selkeästi kiinnostuneita Suomen ja 

Neuvostoliiton välisestä sopimuksesta, mikä käy ilmi tiiviistä raportoinnista reunavalti-

oiden lähettiläiden ja Foreign Officen välillä. Toki Syynä näihin raportteihin on ollut lä-

hestulkoon aina suomalaisten halu keskustella Iso-Britannian edustajan kanssa idänpoli-

tiikasta. Kuitenkin esimerkiksi Ernest Rennie kävi Helsingissä lukuisia eri keskusteluja 

ja sopi tapaamisia eri osapuolten kanssa, jotka olivat mukana neuvottelemassa Neuvosto-

liiton ehdottamasta hyökkäämättömyyssopimuksesta. Kiinnostus on jo hyvä lähtökohta 

ymmärtääkseen politiikkaa reunavaltioiden alueella, mutta onneksi lähettiläillä on myös 

selkeä diplomaattinen asiantuntemus raporteissaan. Foreign Office saattoi työllistää myös 

hyvin kokemattomia työntekijöitä, kuten lähettiläs Saastamoinen tuo ilmi pohjoismaisen 

osaston päälliköstä, joka oli kysynyt lähettiläältä ”eikö Suomen nuorempi polvi ole venä-

läismielinen?” osoittaen tietämättömyytensä Suomesta.123 Pekkarisen esiintuomat tiedot 

ovat erittäin kiinnostavia, mutta on kyseenalaista, ettei hän tuo julki tarkkoja lähdeviit-

teitä. Toisaalta Pekkarisen teoksen siteerausta tukevat Patrick Salmonin havainnot siitä, 
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ettei valtaosalla briteistä oikeasti ollut juuri mitään tietoa Suomesta tuona aikana, eivätkä 

Pohjoismaat olleet vielä niin geopoliittisesti merkittäviä Iso-Britannialle 1920-luvulla.124   

Helsingin lähettiläs Rennie raportoi kesäkuussa ulkoministeri Setälä kertoneen hänelle, 

ettei hyökkäämättömyyssopimusten solmimisessa ole tullut mitään edistymistä. Kuiten-

kin Neuvostoliiton tarjoamat sopimukset olisivat Setälän mielestä varmasti pääpuheenai-

heena, kun Setälä ja presidentti Relander vierailisivat Riikassa. Neuvostoliitto olikin vuo-

den 1926 edetessä muuttunut entistä levottomammaksi Rennien mukaan Suomen ja Bal-

tian maiden aikomuksista neuvotella joko yhteisesti tai ainakin samoilla linjoilla sopi-

muksista. Neuvostoliiton edustaja oli myös udellut Suomen ulkoministeriltä raportin mu-

kaan oliko Viron ja Latvian antamat vastaukset tehty yhteisesti Suomen kanssa. Selvästi-

kin Suomen antaman vastauksen ehdot olivat vain taktiikka, joka pitkittäisi neuvottelu-

prosessia.125 

Viimeaikoina Suomen ulkopolitiikassa oli tapahtunut myös yllättävä lähentyminen Puo-

lan kanssa, käy ilmi Ernest Rennien 16. kesäkuuta 1926 kirjoittamasta raportista. Puolan 

ulkoministeri kreivi Skrzynski oli hyväksynyt myös Suomen vaatimat ehdot Neuvostolii-

tolle ennen niiden lähettämistä. Rennien mielestä Saksan kieltäytyminen Suomen ehdo-

tuksesta, että se turvaisi hyökkäämättömyyssopimuksen ehtojen täyttymisen, aiheutti sen, 

että Suomen hallituksen täytyi luopua epäluuloistaan puolalaisia kohtaan ja hakea tukea 

neuvotteluihin Varsovasta. Suomen ulkoministeriön alivaltiosihteeri oli painottanut Ren-

nien mukaan, että Suomen täytyi joko tehdä sopimus Neuvostoliiton kanssa erikseen tai 

Baltian maiden ja Puolan kanssa, koska toimiminen pelkästään joko Viron tai Latvian 

kanssa ei ollut riittävää. Suomi ei ollut myöskään tuominnut marsalkka Pilsudskin val-

lankaappausta ja sen aikainen Puolan lähettiläs Hjalmar Procope pyrki mahdollisimman 

hyvään yhteisymmärrykseen näiden kahden maan välillä. Nämä seikat antoivat lähettiläs 

Rennielle käsityksen siitä, mitä oli tapahtumassa hyökkäämättömyyssopimuksen neuvot-

telujen edetessä ainakin reunavaltioiden kesken.126 

Ulkoministeri Setälä oli kertonut Tallinnassa Iso-Britannian lähettiläs Sir Tudor Vaugha-

nille, että Neuvostoliiton tuli vastata Suomen lähettämään noottiin ja tässä tapauksessa 
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Suomen, Viron ja Latvian hallitukset toimivat yhteistyössä.127 Suomi saikin pian ulkomi-

nisterin vierailun jälkeen vastauksen Neuvostoliitolta koskien hyökkäämättömyyssopi-

musta. Neuvostoliitto oli pyytänyt useita eri selityksiä koskien Suomen ideoita sopimuk-

sen ehtoihin ja turvatakuusopimukseen. Lähettiläs Ernest Rennien raportin mukaan Neu-

vostoliitto ehdotti neuvottelujen käytävän suullisesti, ja että sopimus tehtäisiin kahden 

kesken koskien Ahvenanmaan saaria, koska Neuvostoliitto ei tunnustanut lokakuun 1921 

kokousta lainvoimaiseksi. Suomi oli valmis neuvotteluihin ja keskustelemaan erityisso-

pimuksesta, jos se sopi muille osapuolille. Kuitenkin poliittisen osaston päällikkö Aarno 

Yrjö-Koskisen mukaan Suomen ja Neuvostoliiton näkemykset erosivat niin paljon, ettei 

mitään todellista tulosta saataisi hänen mukaansa aikaiseksi, kuten Rennien kirjeestä Fo-

reign Officeen käy ilmi. Neuvostoliiton vastauksen saatuaan Suomen ulkoministeri lähet-

tilään mukaan kiirehti Tallinnaan keskustelemaan Viron ja Latvian ulkoministerien 

kanssa tilanteesta.128 

Helsingin lähettiläs Rennie lähetti heinäkuun lopussa 1926 raportin Foreign Officeen tie-

dottaen ulkoministeri Chamberlainia uusista tapahtumista koskien Suomen ja Neuvosto-

liiton hyökkäämättömyyssopimuksen neuvotteluja. Rennien mukaan Suomi ei ollut enää 

antamassa kirjallista vastausta Neuvostoliitolle sopimuksen tiimoilta, vaan asia hoidettai-

siin jatkossa suullisesti heidän edustajansa kanssa Helsingissä. Raportissa mainitaan 

myös, että Suomi oli jo nimittänyt neuvotteluja varten edustajikseen Charles Enckellin ja 

Aarno Yrjö-Koskisen. Suomalaisten mielestä Neuvostoliitto aikoi hylätä ehdotuksen 

alustavasta komissiosta, joka neuvottelisi maiden välisestä sovittelusopimuksesta. Tämä 

ehdotus oli saanut alkunsa kirjeen mukaan Virosta ja asia oli selvitetty silloin Tallinnassa 

Neuvostoliiton edustajan kautta. Suomi ei ollut myöskään valmis keskustelemaan enää 

Ahvenanmaasta yleisesti, vaan ainoastaan sen jo kansainvälisesti hyväksytystä asemasta 

niin, että Neuvostoliitto hyväksyy sen joko kirjeenvaihdon tai erillisen kokouksen kautta. 

Rennie mainitsee, että ulkoministeri Setälä oli lähdössä Kööpenhaminaan, kun hän kir-

joitti raporttiaan, ja palasi vasta elokuun lopussa, joten Suomen hallitus tuskin odotti mi-

tään erityisiä kehityskulkuja nousevan neuvotteluissa sinä aikana.129 
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Viimein elokuussa melkein kuukausi Rennien edellisen raportin lähettämisen jälkeen hän 

viimein pystyi ilmoittamaan Foreign Officeen neuvottelujen alkaneen Suomen ja Neu-

vostoliiton välillä. Raportissa hän referoi Suomen lehdistön julkaisemaa tiedotetta ulko-

ministeriön puolesta. Suomea oli edustamassa jo aiemmin mainittu delegaatti ja Neuvos-

toliittoa lähettiläs Lorentz. Neuvottelu keskittyi keskusteluihin molempien osapuolien 

lähtökohdista liittyen hyväksyttävään lopputulokseen. Rennien käsittelemän tiedotteen 

mukaan neuvottelut maiden välillä olivat juuri ylittäneet jo aiemman kertauksen molem-

pien osapuolien näkemyksistä, mutta Neuvostoliiton edustaja lähti kuuden viikon mat-

kalle ja aikoi tulla takaisin vasta lokakuussa. Suomen delegaatti oli jo valmistellut esityk-

sensä sovittelusopimuksesta ja oli aloittamassa esityksen välimiessopimusta varten sekä 

hyökkäämättömyyssopimusta varten. Neuvostoliiton edustaja oli ollut tiedotteen mukaan 

hyvin epäluotettava koskien Ahvenanmaan aseman tunnustamista ja Suomen hallitus pai-

nottaisi vastapropaganda kohdan sisällyttämistä sopimukseen. Rennie raportoi, että Setä-

län mielestä kaikista vaikeuksista huolimatta oli mahdollista saada sopimus lisäyksineen 

solmittua. Prosessin etenemisestä suomalaiset halusivat lähettilään mukaan tiedottaa 

myös asianosaisia Baltian maita.130 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen hyökkäämättömyyssopimuksen solmimisessa oli sel-

västi ongelmia kummallakin puolen. Neuvostoliitto pyrki Foreign Officen asiakirjojen 

mukaan pitäytymään suurvaltapoliittisessa linjassaan hankkimalla mahdollisimman edul-

lisen sopimuksen, kun taas Suomi halusi sopimuksella turvatakuut sekä käyttää neuvot-

teluja vanhojen että tulevien kaunojen sovitteluun. Iso-Britannia ja sen lähettiläät tyytyi-

vät sivusta seuraamaan Suomen toimintaa muiden reunavaltioiden kanssa, mutta kuiten-

kin antoivat ymmärtää selkeästi oman vastustuksensa kaikenlaisiin blokkivyöhykkeisiin, 

jotka oli suunnattu Neuvostoliittoa vastaan.  

Iso-Britannian poliittisen johdon sisällä oli kuitenkin eri näkemyksiä reunavaltioblokista. 

Toiset näkivät sen uuden suursodan sytyttimenä ja toiset pitivät välttämättömänä estää 

blokin avulla Saksan ja Neuvostoliiton yhteistyö. Suomalaisten haluttomuus toimia Neu-

vostoliiton kanssa oli myös eräänlainen kipukohta Foreign Officelle. Tämä Suomen eril-

linen linja, jota osa briteistä kuitenkin ymmärsi tuntien suomalaisten historian Venäjän 

kanssa, aiheutti kuitenkin paheksuntaa osassa Iso-Britannian politiikkoja varsinkin 1930-

luvun lopulla, kun Winston Churchill halusi muodostaa Saksan vastaisen liittoutuneiden 
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vyöhykkeen, joka olisi pitänyt sisällään länsivallat, Neuvostoliiton ja myös Suomen. Täl-

löin suomalaiset kieltäytyivät täysin olemassa missään liittoumassa, jonka osapuolena oli 

Neuvostoliitto.131  

Kysymys Baltian blokista tulikin puheenaiheeksi jälleen kerran, kun Suomen uusi ulko-

ministeri Procope piti ensimmäisen vastaanottonsa suurlähettiläille. Rennie raportoi ta-

paamisesta Procopen sanoneen puhuessa Suomen ulkopoliittisesta linjasta, että hän ra-

kentaisi hyvät suhteet Baltian maihin, eritoten Viroon ja Latviaan, mutta vastusti kaiken-

laisia alliansseja, joka muistuttaisi Baltian blokkivyöhykettä. Viron itsenäisyys oli Ren-

nien raportoinnin mukaan äärimmäisen tärkeä asia Suomelle, mutta liittoutuminen sen 

kanssa voisi provosoida Neuvostoliittoa ja tehdä tyhjäksi sen tarkoituksen. Ollessaan Var-

sovassa Romanian edustaja oli lähestynyt häntä kysymyksellä liittoumasta Romanian, 

Puolan, Viron ja Suomen kesken, jonka tukemista hänelle vahvasti kehotettiin jopa suo-

malaisten riveissä. Procope selvensi kuitenkin Rennielle, että hän kieltäytyi tukemasta 

ideaa, koska se synnyttäisi liian suuria riskejä. Raportista käy myös viimein selville, että 

Neuvostoliitto katkaisi keskustelut Suomen kanssa hyökkäämättömyyssopimuksesta neu-

voteltaessa syksyllä 1926. Aiheesta ei raportoitukaan mitään melkein puoleen toista vuo-

teen sen jälkeen, kun Neuvostoliiton edustaja Lorentz oli lähtenyt matkalleen.132 

Neuvottelujen katkaiseminen ei nähtävästi tullut yllätyksenä, koska siitä oli jo merkkejä 

sekä epäilyksiä niiden epäonnistumisesta. 1920-luvun loppupuoliskolla Suomen johtavat 

poliitikot olivat ilmaisseet, että Kansainliiton jäsenyys itsessään oli tarvittava tae Suomen 

turvallisuudelle. Suomen optimistinen asenne Kansainliiton turvaan sekä jatkuva varau-

tuneisuus Neuvostoliittoa kohtaan olivat selvästi syynä, ettei hyökkäämättömyyssopi-

musta saatu solmittua.133 Suomi varoi neuvotteluissa tekemästä mitään, joka etäännyttäisi 

sitä lännestä tai varsinkaan Kansainliiton turvatakuista sen jäsenenä. Sekä Suomen että 

Neuvostoliiton haluttomuus kompromissiin johtivat viimein neuvottelujen katkeami-

seen.134 Suurlähettiläs ei kommentoinut mitenkään sopimuksen saamisen epäonnistu-

mista, mikä ei nähtävästi herättänyt huolestuneisuutta Suomea kohtaan, vaikka Neuvos-

                                                 
131 Ruotsila 2005, 58–60. 
132 Ernest Rennie to Austen Chamberlain, FO, December 30, 1927. BDFA, Part II, vol. 61, 53. 
133 Salmon 1997, 194. 
134 Paasivirta 1988, 311. 
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toliiton kanssa aikaansaatu sopimus olisikin ollut toivottu lopputulos Iso-Britannialle. To-

dennäköisesti Iso-Britannia piti Suomen linjaa kuitenkin oikeana, kun se ei antanut Neu-

vostoliiton sanella sopimusta. 

Ernest Rennie raportoi helmikuussa vuonna 1928, että Suomen ulkoministeri Procope oli 

jättänyt eduskunnalle hallituksen esityksen Kellogg-Briand -sopimuksen (Pariisin sopi-

mus) ratifioimisesta ja samalla julisti Suomen ulkopoliittisen linjan. Asiakirjan mukaan 

Suomen hallituksen aseman määrittää sen politiikan rauhanomaisuus, jonka tarkoituksena 

on vahvistaa Suomen kansainvälistä tilannetta. Tämä politiikka täytyi turvata ajankohtai-

sen kansainvälisen tilanteen mukaan, poliittisesti ja taloudellisesti. Rennien mukaan 

Suomi oli ollut alusta asti Pariisin sopimuksen puolella ja Suomen hallitus oli kirjeessä 

USA:n edustajalle ilmoittanut muutama päivä sen allekirjoittamisen jälkeen Pariisissa 

elokuussa 1928, että Suomi puoltaa Pariisin sopimusta ja Suomen osallistumisesta sii-

hen.135  

Procope mainitsi eduskunnan istunnossa Ernest Rennien raportin mukaan myös Litvi-

novin pöytäkirjan, jollaista Neuvostoliitto oli tarjonnut Puolalle. Pöytäkirjan tarkoituk-

sena oli ottaa kahdenkeskisellä sopimuksella Pariisin sopimuksen päätökset voimaan en-

nen kuin kaikki suurvallat olivat sen hyväksyneet. Asiakirjasta käy myös ilmi, että Neu-

vostoliiton mukaan reunavaltiot olivat vapaita allekirjoittamaan pöytäkirjan, mutta se ei 

ollut kutsunut Suomea osallistumaan. Suomen hallitus ei siksi voinut ottaa kantaa asiaan, 

eikä voinut toimia ennen kuin Pariisin sopimus oli ratifioitu eduskunnassa. Siksi Suomi 

ei voinut puoltaa Litvinovin pöytäkirjaa, jonka tarkoitus oli väliaikaisesti ottaa Kellogg-

Briand -sopimus täytäntöön. Procope kuitenkin lisäsi puheessaan, että Suomi katsoi hy-

vällä kaikkia keinoja turvata rauha siinä osassa Eurooppaa.136 

Vaikka Suomi puolsi Pariisin sopimusta, ei ulkoministeri Procope kyennyt käsittelemään 

sitä ilman kritiikkiä, kuten Rennien raportista käy ilmi. Ensinnäkin sopimuksessa ei mää-

ritelty, mitä keinoja tulisi ottaa käyttöön vastaan valtiota, joka aloittaisi sopimuksen vas-

taisesti sodan. Sopimus kielsi sodankäynnin politiikan keinona, mutta se ei ottanut huo-

mioon sodan muita muotoja. Se oli askel rauhan ylläpitämiseen, mutta ei sisältänyt kei-

noja sen mahdollistamiseksi. Sopimus ei millään tavalla estä sotia syttymästä, eikä täten 

toisi turvaa yksittäisille valtioille. Se oli julistus rauhasta, mutta ei sen ylläpitävä tekijä. 

                                                 
135 Ernest Rennie to Austen Chamberlain, FO, February 8, 1929. BDFA, Part II, vol. 61, 168–169. 
136 Ernest Rennie to Austen Chamberlain, FO, February 8, 1929. BDFA, Part II, vol. 61, 168–169. 
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Kuitenkin sopimus oli Procopen sanoin suuri askel kohti rauhaa ja turvallisuutta kansa-

kuntien välillä. Yleinen mielipide Rennien mukaan on, että Procope oli hoitanut asian 

taitavasti ja oli tuonut selväksi Suomen aseman. Rennien ja hänen kollegoidensa mielestä 

Procope aikoo viivyttää asioita niin, että Suomen liittyminen Litvinovin pöytäkirjaan olisi 

tarpeetonta.137 

1920-lukua Suomen ulkopolitiikassa Neuvostoliittoa kohtaan kuvaa hyvin suomalaisten 

vastahankoisuus ja halu pitäytyä kaikenlaisesta yhteistyöstä Neuvostoliiton kanssa. Suo-

malaisilla oli tuolloin vielä selkeä usko Kansainliittoon sekä länsivaltojen moraaliseen 

tukeen. Tämän vuoksi ulkopolitiikassa Neuvostoliittoa kohtaan ei saatu juuri mitään ete-

nemistä aikaiseksi ja ehdotus hyökkäämättömyyssopimuksesta Neuvostoliiton kanssa, 

joka olisi avannut paremmat keskusteluväylät idänsuhteisiin sekä raottanut niin Suomen 

kuin Neuvostoliiton eristäytyneisyyttä, jäi neuvottelupöydälle jääräpäisyyden vuoksi. 

Kuitenkin Iso-Britannian edustajat uskoivat Suomen pitämään linjaan ulkosuhteissaan, 

mutta ohjasivat ainakin virallisten raporttien mukaan määrätietoisesti suomalaisia aja-

maan puolueettomuutta politiikassaan 

 

2.3 Lapuan kuumapäät kiristävät tunnelmia 

 

1920- ja 1930-lukujen taite oli saamassa synkkiä näkymiä Suomen poliittisella kentällä, 

kun suomalainen oikeisto järjestäytyi kommunismia vastaan. Helsingin lähettiläs Ernest 

Rennien mukaan Aitosuomalaiset seurasivat raportissaankin mainittua ”Venäjän ongel-

maa” tarkasti ja hampaattomasta Skandinaviasta ei olisi järjestön mielestä apua tällaista 

uhkaa vastaan, joten kasvava yhteistyö ja ulkosuhteet länteen olisivat voineet ainakin 

saada Suomelle moraalisen tuen. Rennie kirjoitti myös, että nuorten mukaan monet van-

hemmat poliitikot Suomessa uskoivat Neuvostoliiton kehittyvän vahvaksi tasavallaksi tai 

federaatioksi. Nuoret kuitenkin hänen mukaansa näkivät tulevaisuudessa Neuvostoliiton 

hajoamisen ja sitä seuraavan Karjalan autonomisen alueen kasvun sekä primitiivisempien 

suomensukuisten heimojen kansallisen heräämisen. Nuoret sekä Aitosuomalaiset eivät 

kuitenkaan ajaneet aggressiivista politiikkaa Rennien mukaan, vaan he olivat valmiita 

etenemään hitaasti ja keskittämään katseensa kulttuuriselle ja taloudelliselle kehitykselle 
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länteen päin. Ernest Rennie arvioi raportissaan myös tulevaisuuden visioita, jotka olivat 

tulleet hänen seuratessa Suomen oikeiston nousua: 

Silti näyttää vahvasti siltä, että Suomi aikoo tulevaisuudessa laajentaa alu-

eitaan rauhanomaisesti idän suuntaan ja tehdä todelliseksi aiempien vuo-

sien aktivistien visiot, jotka näyttivät vielä muutama vuosi sitten vaaralli-

silta unelmilta.  

Näitä tulevaisuudenvisioita oli Rennien mukaan niitä kuitenkin vaikea arvioida, koska 

niistä ei käyty julkista keskustelua ja lehdistö pysyi vaiti ilmeisistä syistä. Aitosuomalai-

sille vähemmän kunnianhimoisempi ja käytännöllisempi poliittinen tavoite oli luoda lä-

heisemmät suhteet länsivaltoihin ja erityisesti Iso-Britanniaan, joka tuntuu saavan kaiken 

huomion.138  

Vuonna 1930 Helsingin lähettiläs vaihtui ja Ernest Rennien korvasi Rowland Sperling, 

joka raportoi saman vuoden heinäkuussa, että Suomen hallitus oli muodostettu uudelleen 

ja Sperling tapasi silloin pääministeri Svinhufvudin. Samaisessa tapaamisessa ensimmäi-

set puheet Lapuan liikkeestä nousivat esiin brittidiplomaattien ja Suomen hallituksen 

edustajien välillä. Sperlingin kuvailee kuinka Svinhufvud näki tapaamisen aikana suurta 

vaivaa antaakseen vaikutelman siitä, että Lapuan liike on täysin demokraattinen ja perus-

tuslaillinen tavoitteissaan. Svinhufvud kertoi Sperlingin mukaan, että Suomi on lähinnä 

pientilallisten ja vaatimattomien palkansaajien valtio, jossa luokkaerot olivat vähäiset, jo-

ten tilaa epädemokraattiselle hallinnolle ei ollut.139  Sperlingin mielipide oli, että Lapuan 

liike koostuu miehistä, jotka tietävät mitä haluavat. Lisäksi valtio, jonka naapurina on 

Neuvostoliitto ja oli kärsinyt punaisesta terrorista, teki mitä tahansa estääkseen sitä ta-

pahtumasta uudelleen. Lapuan liike saavuttaisi siksi Sperlingin mukaan ennemmin tai 

myöhemmin tavoitteensa, ja jos perustuslain vastaisia keinoja täytyi käyttää, täytyi pe-

rustuslakia muuttaa tai ehdollistaa.140 

Huomattavaa Sperlingin, kuten myös muidenkin Iso-Britannian edustajien, mielipiteessä 

Lapuan liikeestä on, että suomalaisen oikeiston nousua ei katsottu pelolla kuten Saksan 

ja Italian tapauksissa. Sperling selvästi piti bolsevismia tuolloin suurempana uhkana ja 

                                                 
138 Ernest Rennie to Austen Chamberlain, FO, February 27, 1929. BDFA, Part II, vol. 61, 169. ”The Russian 

problem”, ”Still, it seems well to record them so as to be able to reckon on the possibility that Finland, by 

pacific means, may extend her frontiers eastwards and make a reality of Activist ideals which, but a few 

years ago, were looked on as a dangerous dreams.” 
139 Rowland Sperling to Arthur Henderson, FO, July 14, 1930. BDFA, Part II, vol. 61, 263. 
140 Rowland Sperling to Arthur Henderson, FO, September 23, 1930. BDFA, Part II, vol. 61, 273. 
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uskaltautui ehdottamaan raportissaan perustuslain ehdollistamisen Lapuan liikkeen hy-

väksi. Toisaalta ennen kansallissosialistisen puolueen nousua valtaan Saksassa suurin osa 

brittipoliitikoista kannatti Saksan vahvistamista varsinkin 1920-luvulla, jolloin Keski-Eu-

rooppa saataisiin suojattua bolsevismin leviämiseltä. Kuitenkin äärioikeiston nousun 

myötä ja viimeistään 1930-luvun alkuun mennessä Iso-Britannian konservatiivit eritoten 

pitivät kansallissosialismia ja fasismia suurimpana uhkana Euroopalle.141 Tähän brittien 

mielipiteeseen saattoi ilman muuta vaikuttaa Suomen nuorison suuntautuminen länteen 

ja yleinen kommunistien sekä Neuvostoliiton vastustaminen. Suomen äärioikeisto toimi 

Iso-Britannian omien poliittisten linjojen rinnalla ja täten ymmärrettiin suomalaisia, 

vaikka liike aiheuttikin epävakautta Neuvostoliiton rajalla.  

Sperling toi tämän ilmi myös tapaamisessaan pääministerin ja ulkoministeri Procopen 

kanssa kertoen heille tällöin, että Neuvostoliiton edustaja Maisky oli huolissaan Suomen 

ja Venäjän tulevaisuuden suhteista. Sperlingin mukaan Svinhufvud vastasi tähän, että hän 

oli tietoinen Neuvostoliiton edustajan huolista ja piti niitä älyttöminä ja esiintyvän aino-

astaan Maiskyn mielikuvituksessa. Procope lisäsi myös, että Maisky oli valittanut Mos-

kovaan saaneensa uhkauskirjeitä, sekä Suomen hallitukselle ylimääräisistä poliiseista lä-

hetystönsä edustalla.142 Suomen ja Neuvostoliiton välinen suhde vaikutti hyvin kireältä, 

joten Sperling keskusteli asiasta myös lähettiläs Maiskyn kanssa Helsingissä. Maisky oli 

mielissään Sperlingin mukaan, että sai tilaisuuden purkaa huoliaan. Maiskyn raportoidaan 

kertoneen, että Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli selvästi ollut monia erimielisyyksiä 

vuosien 1920–23 välillä, mutta sen jälkeen suhteet olivat olleet ystävälliset. Mahdollisuus 

hyviin suhteisiin siis oli, mutta mahdolliset erimielisyydet saattoivat nousta Lapuan liik-

keen takia. Lapuan liike oli kasvattanut provokaatioitaan kyseisellä ajanjaksolla kommu-

nisteja vastaan myös Sperlingin mielestä. Kuitenkaan Maisky ei kyennyt hyväksymään, 

että se olisi ollut mitenkään spontaania toimintaa.143  

Sperling mainitsi kuitenkin tapaamisessa Neuvostoliiton edustajan kanssa, ettei ollut hä-

nen asiansa puuttua tilanteeseen, mutta hän piti tahdittomana, että Neuvostoliitto julkaisi 

nootteja juuri ennen Suomen vaaleja. Maisky väitti Sperlingin raportin mukaan, ettei tätä 

oltu tehty tahallisesti ja Maiskyn mielestä suomalaiset olivat niin ”hidasälyinen rotu”, että 

sillä ei olisi mitään vaikutusta. Sperling ei jakanut tätä ajatusta, koska Suomen lehdistö 
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oli hänen mielestään kärkäs tarttumaan kaikkeen, joka heidän mielestään vaikuttaa maan 

sisäisten asioiden häiritsemiseltä. Agitaatiota löytyi kuitenkin myös toiselta puolelta. Ra-

portissa mainittiin myös, että opiskelijat olivat laittaneet suuren julisteen näkyvälle pai-

kalle varoittaen Georgian kohtalosta. Maisky protestoi myös tämän julisteen esillepanoa, 

koska se esitti Neuvostoliiton lipun alentavassa valossa. Sperling raportoi myös, että 

Maiskyn mielestä tilannetta olisi rauhoittanut, jos Procope ei olisi ollut Genevessä.144  

Kun Sperling tapasi Procopen hänen paluunsa jälkeen, antoi Sperling hänelle tiivistelmän 

Maiskyn huolenaiheista, jotta hän olisi valmistautunut paremmin harjoittamaan sovitte-

lua. Sperling ilmoitti, että hän halusi vain saada tarkan kokonaiskuvan tilanteesta, joka 

vaikutti hieman vaaralliselta. Sperling pohdiskelikin raportissaan myös Suomen ja Neu-

vostoliiton suhdetta sekä sen tulevaisuuden näkymiä, jotka eivät olleet valoisat:  

Ehkäpä Suomen kansalaisen on vaikea erottaa kommunismia aatteena ja 

Neuvostoliiton hallitusta, joka on kommunismin suurin tukija. On myös hyö-

dytöntä odottaa Neuvostoliiton hallituksen poislukevan Suomen niistä häi-

käilemättömistä vihollista, joita maailmassa heidän mukaansa elää. 

Kuitenkin Sperlingistä oli varmaa, että niin kauan kuin Procope oli ulkoministerinä, hän 

tekisi parhaansa pitääkseen Suomen ja Neuvostoliiton suhteet ”hyvällä, vaikkakin hute-

ralla, pohjalla”.145 Sperling kuvailikin raportissaan, kuinka Suomen suhde Neuvostoliit-

toon on erittäin vaikea sisäpoliittisen tilanteen vuoksi, mutta silti ulkoministeri Procopen 

tärkein tavoite oli ylläpitää suhteet itään: 

Suhde Venäjään, hän jatkoi, hallitsi Suomen koko ulkopolitiikkaa. Procope 

oli usein antanut tämän näkemyksen keskusteltaessa asiasta ja hänen ta-

voitteensa olikin pitää suhteet kunnollisina, mutta mahdollisimman varau-

tuneina. – – Procopella on tulossa vaikeat ajat Lapuan liikkeen kuumapäi-

den kanssa ja todistellessa, ettei hän ole vastuussa heidän mahdollisesti 

ajamastaan aggressiivisemmasta politiikasta Venäjää kohtaan.146 

                                                 
144 Rowland Sperling to Arthur Henderson, FO, October 9, 1930. BDFA, Part II, vol. 61, 278. 
145 Rowland Sperling to Arthur Henderson, FO, October 9, 1930. BDFA, Part II, vol. 61, 278. ”It is perhaps 

too much to expect the Finnish peasant to draw fine distinctions between communism in the abstract and 

the Soviet Government, the chief exponent of communism. It also seems hopeless to expect the Soviet 

Government not to include Finland among yhose unscrupulous enemies with which they loke to think the 

world is peopled.”, ”on a correct, if somewhat aloof, footing” 
146 Rowland Sperling to Arthur Henderson, FO, November 11, 1930. BDFA, Part II, vol. 61, 300. ”Relations 

with Russia, he continued, dominated their whole foreign policy. He had often given me his views on this 

question, and I knew that his object was that the relations should be as correct and as distant as possible. – 
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Kuukausi edellisen raportin jälkeen marraskuussa Sperling kirjoitti, että Procope oli ta-

vannut Neuvostoliiton edustaja Maiskyn useasti viime viikkojen aikana ja toivoi, että suh-

teet olisivat jälleen normalisoitumassa. Hän pahoitteli Maiskylle raportin mukaan epä-

säännöllisiä karkotuksia Venäjän rajan yli ja muistutti, ettei samanlaisia tapauksia ole ol-

lut enää viime aikoina. Samalla hän toivoi, että venäläiset pitäisivät huolta myös omasta 

rajastaan, koska yli sata ei-toivottua pakolaista oli tullut Suomeen lähinnä pohjoisen työ-

leireiltä. Procope oli myös pahoitellut opiskelijoiden julisteen aiheuttamaa kiusaa Neu-

vostoliitolle. Procope ei kuitenkaan ottanut raportin mukaan esille, että Neuvostoliito salli 

Suomen kommunistisen yhteisön pitävän kokouksiaan Leningradissa taikka väitetyn 

Suomen presidenttiä esittävän nuken polttamista Moskovassa. Tämä tieto oli vasta rapor-

toitu saksalaisen lehden kautta sähkeellä Varsovasta ja Procope odotti siitä varmistusta 

Sperlingin mukaan.147  

Sperlingin raporteista saa kuvan, että Suomi ja Neuvostoliitto pyrkivät kumpikin ulkopo-

litiikassaan sovittelevaan toimintaan, mutta maiden sisäiset toimet vaikeuttivat tätä huo-

mattavasti. Molemminpuolinen provosointi sekä nouseva Lapuan liikkeen toiminta he-

rätti huolta Neuvostoliitossa. Toisaalta Sperling selvästi näkee Lapuan liikkeen toiminnan 

syynä tulehtuneisiin väleihin vuonna 1930, mutta ei silti tuomitse liikkeen toimintaa. Kui-

tenkin nyt Sperling kuvaa Lapuan liikkeen jäseniä jo sanalla ”kuumapäät”, mikä selvästi 

tuottaa sellaisen kuvan, että Sperling pitää heitä jopa hieman vahingollisina yhteiskunta-

järjestykselle. Keskustellessaan Maiskyn kanssa Sperling, jopa huomautti Neuvostoliiton 

edustajalle, että syy ei ollut yksin suomalaisissa. Iso-Britannian lehdistö huomioi myös 

kirjoittaessaan Lapuan liikkeestä, että se oli vastavoima kasvavalle Neuvostoliiton vaiku-

tusvallalle ja täten oikeutettua. Tosin brittilehdistö pyrki irrottautumaan liikkeen väkival-

taisista toimintatavoista.148 

Vuosiraportissaan talvella 1931 Sperling arvioi, että pinnallisesti tarkasteltuna Suomen ja 

Neuvostoliiton välit eivät olisi voineet olla huonommat. Vuoden 1930 aikana Suomi ja 

Neuvostoliitto olivat lähettäneet toisilleen useita nootteja, joiden teräväkielisyys ei herät-

tänyt luottoa suhteiden lämpenemiseen. Sperlingin mukaan varsinkin Neuvostoliiton noo-

teissa käytettiin hyvin teräväkielistä tekstiä, kun faktat eivät riittäneet. Lausahdukset, ku-

                                                 
– M. Procopé is anticipating a difficult time with the Lappo hotheads and wishes to make it perfectly clear 

that he is not responsible if they indulge in a more aggressive policy towards Russia.” 
147 Rowland Sperling to Arthur Henderson, FO, November 11, 1930. BDFA, Part II, vol. 61, 299. 
148 Paasivirta 1988, 420. 
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ten ”vallankumoukselliset valkoiset terroristit”, ”murhaajat” ja ”kidutus” toistuivat teks-

teissä säännöllisesti. Kumpikin osapuoli näytti tekevän jokaisesta pienestä ongelmasta 

paisuttelun avulla syyn noottien lähettämiseen. Toisaalta Sperlingin mukaan oli myös to-

dennäköistä, että Neuvostoliiton nootit vaikuttivat jossain määrin porvaripuolueiden voit-

toon keväällä 1930.149 

Iso-Britannian ulkoministeri Henderson tiedotti Helsingin lähetystöä huhtikuussa 1931, 

että Suomen lähettiläs Armas Saastamoinen oli antanut Foreign Officen jäsenelle muis-

tion koskien sitä, voisiko brittien mielestä Kansainliitto toimia artiklojen 11 ja 17 mukai-

sesti asiassa, joka koski Neuvostoliiton alueella asuvien karjalaisten karkotuksia. Suomen 

hallituksen täytyi ulkoministerin mukaan kuitenkin itse päättää, olisiko heidän ehdotta-

mallaan toiminnalla hyötyä. Jos Suomen hallitus näin päättäisi, tulisi ensin osoittaa, että 

neuvotteluyritykset suoraan Neuvostoliiton kanssa olisivat olleet tehottomia. Henderson 

oli keskustellut asiasta Saastamoisen kanssa, joka ymmärsi Iso-Britannian hallituksen 

kannan ja ei ollut vielä tietoinen virallisista neuvotteluista Neuvostoliiton suuntaan.150   

Karkotukset olivat kuitenkin olleet epävirallisena keskustelun aiheena niin Helsingissä 

kuin Moskovassa Saastamoisen antamien tietojen mukaan, kuten käy ilmi ulkoministerin 

kirjeestä. Neuvostojohto ei ollut lähettilään mukaan myöntänyt taikka kieltänyt karkotuk-

sia, mutta oli väittänyt niiden koskevan ainoastaan alueen kulakkeja, eikä suoranaisesti 

karjalaisia. Suomen hallitus oli Saastamoisen mukaan etenemässä varovaisesti ja eivät 

missään nimessä halunneet provosoida vakavaa kiistaa maiden välille. Kirjeestä kävi 

myös ilmi, että Suomen lähettiläs oli antanut Hendersonille sellaisen kuvan tapahtumista, 

että karkotusten määrän uskottiin olevan jo 11 000, ja oli aihetta uskoa, että perheiden 

miehet lähetettiin eri alueelle kuin naiset ja lapset, minkä tavoitteena oli murtaa karjalai-

sen vähemmistön rodullinen yhtenäisyys. Nämä tapahtumat olivat luonnollisesti herättä-

neet liikehdintää Suomessa, mutta Suomen hallitus ymmärsi pitää päänsä Saastamoisen 

antamien tietojen mukaan ja edetä Neuvostoliiton suuntaan niin, ettei keskusteluista tulisi 

katkeroituneita, ja samalla voitiin hankkia mahdollisimman paljon tietoa tapahtumista.151  

Suomen oikeiston nousu kiristi selkeästi tunteita Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Lä-

hettiläs Sperling mainitseekin vuoden 1931 vuosiraportissaan, että Suomen ja Neuvosto-

liiton välinen vastasyyttely Lapuan liikkeen toimista ei ollut kerennyt edes hälvetä, kun 

                                                 
149 Rowland Sperling to Arthur Henderson, FO, February 6, 1931. BDFA, Part II, vol. 61, 347. 
150 Arthur Henderson to Birch, Helsinki, April 29, 1931. BDFA, Part II, vol. 62, 20. 
151 Arthur Henderson to Birch, Helsinki, April 29, 1931. BDFA, Part II, vol. 62, 20. 
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suomalaiset närkästyivät karjalaisten pakkosiirroista Karjalan kannakselta. Lähettiläs ei 

kyennyt ottamaan virallisesti kantaa asiaan, kuten ei Iso-Britannian ulkoministerikään, 

mutta lähettiläs välitti ainakin vuosiraportissaan Britannian sympatian suomalaisille pi-

täen Neuvostoliiton toimintaa erittäin kyseenalaisena. Lähettiläs Sperling tiivisti raportis-

saan myös hyvin Suomen suhteen Neuvostoliittoon ja lausahdus kertookin kaiken oleel-

lisen suomalaisen oikeiston nousun aiheuttaman syyttelyjen ajanjaksosta kahden maan 

välillä: 

 Suomi ja Neuvostoliitto väistämättä käyvät toistensa hermoille. 152 

Suomen ja Neuvostoliiton suhde kärsi valtavasti kahden vuoden aikana 1929–1931. Iso-

Britannian edustajat toki tunnustivat Lapuan liikkeen olleen tähän suurimpana syynä, 

mutta ymmärsivät suomalaisten bolsevismin vastustuksen sekä Venäjä-vastaisuuden. 

Neuvostoliiton lehdistön puolella brittiläiset Neuvosliiton vastaiset toiminnat otettiin jopa 

esille Suomen politiikan taustatekijöinä. Iso-Britannian lähettiläät sekä Foreign Office 

tiedostivat Neuvostoliiton syytökset, mutta olivat toki tyytyväisiä Suomen antamaan luot-

toon länsivaltoja kohtaan.153 

 

2.4 Hyökkäämättömyyssopimus ei muuta kansan mielipidettä 

 

Rauhanomainen politiikka Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli saamassa harmaita sä-

vyjä, kun vuoden 1931 kesäkuussa lähettiläs Sperling ilmoitti Foreign Officeen, että Suo-

men hallitus on uudelleenjärjestämässä rannikkopuolustuksiaan niin, että yhdessä Viron 

rannikkotykistön kanssa Suomenlahti voitaisiin sulkea vihamielisiltä laivoilta niin kauan 

kunnes tykistöt eivät itse joudu hyökkäyksen kohteeksi maitse. Tämä osoitti Sperlingin 

mukaan yhteisymmärryksen päällystöjen välillä, vaikka virallista liittoa ei ole. Kuitenkin 

lähettiläs piti tarpeettomana sanoa, että Neuvostoliitto oli ainoa harkittu vihollinen ja ensi 

näkemältä vaikuttaisi hulluudelta kahden pienen maan riskeerata vihamielisyyksiin isom-

man naapurin kanssa. Suomen armeijan johdolla oli lähettilään kirjoittaman raportin mu-

kaan kuitenkin taipumaton luottamus suomalaiseen sotilaaseen ja he uskoivat, että täysi 

                                                 
152 Rowland Sperling to Sir John Simon, FO, February 10, 1932. BDFA, Part II, vol. 62, 114–115. ”Finland 

and Soviet Russia inevitably get on one another’s nerves.” 
153 Paasivirta 1988, 423. 
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liikekannallepano Neuvostoliitossa olisi bolsevistisen järjestelmän loppu. Silloinen Neu-

vostoliiton armeija oli täysin lojaali Sperlingin saamien tietojen mukaan, koska se koostui 

80 prosenttisesti bolsevikeista ja 20 prosenttisesti maanviljelijöistä. Täydessä liikekan-

nallepanossa tämä suhde kääntyisi päinvastaiseksi ja silloin armeijan lojaalius olisi ky-

seenalainen. Vaikka nämä olivat päällystön näkemyksiä, Sperlingin mielestä ei kuiten-

kaan ollut nähtävissä todisteita, että nykyinen hallitus olisi poistumassa aiemmalta rau-

hanomaiselta linjaltaan.154 

Helsingin lähetystön työntekijä Arthur Burbury raportoi armeijaosaston johtajan majuri 

Firebracen kuulleen Suomen sotilaspäällystön kannattavan Baltian blokkia ja Suomen 

hallituksen ajautuvan samalle kannalle. Kuitenkin hän huomautti, että tämän tiedonläh-

teen alku saattoi olla Suomen päällystö, joka liioitteli hallituksensa antamaa tukea. Puola 

on tehnyt säännöllisesti ehdotuksia tätä varten, mutta aiempi ulkoministeri Procope oli 

pitänyt sitä aivan liian riskaabelina toimintana ja mahdollisena provokaationa NL:lle. 

Aiemmin samanlaiset yritykset ilman eduskunnan tukea olivat aiheuttaneet ulkoministeri 

Holstin eron ja koko hallituksen kaatumisen, Tämän vuoksi Procope oli arvatenkin päät-

täväinen ajaessaan puolueettomuuspolitiikkaa, mutta oikeiston porvarihallitus saattaa nyt 

muuttaa tämän asian. Holstin ja monen hänen yhteistyökumppaninsa tavoite oli vain muo-

dostaa sotilaallinen vyöhyke, joka olisi ollut liberaali.155 

Kysymys Baltian blokista nousi jälleen esille vuoden 1931 lopussa, kun huhuja Puolan ja 

Suomen välisestä yhteistyöhalukkuudesta nousi esille. Burbury tapasi asian tiimoilta ul-

koministeriön pääsihteeri Valvanteen ja kertoi tälle, että hänen työkumppaninsa oli saanut 

tietoa Suomen hallituksen halukkuudesta liittoutua Puolan kanssa. Kuitenkin Valvanteen 

mukaan tilanteessa ei ollut tullut muutoksia aiempaan. Puolalaiset olivat yhtenään ehdot-

taneet asiaa entiselle ulkoministeri Hjalmar Procopelle ja pitivät tätä melkeinpä viholli-

sena maiden väliselle yhteistyölle, kun hän oli niin monta kertaa torjunut ehdotuksen. 

Burburry kirjoitti myös Valvanteen kertoneen, että sen hetkinenkin ulkoministeri Aarno 

Yrjö-Koskinen jatkoi samalla linjalla, eikä ollut mitään viitteitä hallituksen mielenmuut-

tumisesta. Jo se, että Yrjö-Koskinen oli ottanut ulkoministerin paikan painostuksen alla 

ja hädässä pitäen samalla lähettilään paikkansa Moskovassa, kertoo hänen politiikastaan 

olla antamatta Neuvostoliiton epäilyksille perää Suomen vihamielisyydestä Burburyn ra-

                                                 
154 Rowland Sperling to Arthur Henderson, FO, June 8, 1931. BDFA, Part II, vol. 62, 26. 
155 Arthur Burbury to John Simon, FO, December 9, 1931. BDFA, Part II, vol. 62, 85–86. 
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portin mukaan. Burbury mainitseekin, että Kansainliiton aseistariisumiskonferenssin alet-

tua Suomen, Baltian maiden ja Puolan diplomatian ja sotilaallisten asiantuntijoiden välillä 

oli kuitenkin yhteisiä neuvotteluja, mutta asia ei edennyt sitä pidemmälle.156 

Suomen, Baltian maiden ja Puolan välinen yhteistyö oli jatkuvana teemana Suomen ul-

kopoliittisessa päätöksenteossa. Suomalaiset olivat halukkaita ohjaamaan politiikkaa 

Neuvostoliittoa kohtaan yhteisessä rintamassa muiden reunavaltioiden kanssa, mutta kai-

kenlainen liittoutuminen ei tullut kysymykseenkään vuoden 1922 jälkeen. Iso-Britannian 

edustaja pitikin hulluutena kohdistaa asevoimat Neuvostoliittoa kohtaan, mutta toisaalta 

britit halusivat myös estää bolsevismin leviämisen sekä neuvoivat Suomea pitäytymään 

uskossaan Kansainliittoon. Toisaalta jopa suomalaiset näkivät, ettei Kansainliitto ollut 

kykenevä toimimaan hädänhetkellä, joten Suomi kehitti omia puolustusvoimiaan sekä pi-

täytyi rauhanomaisessa politiikassaan. 

Burbury mainitsee joulukuun raportissaan myös hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka 

allekirjoittamisen Suomi oli hyväksynyt muiden osaaottavien maiden kanssa yleisesti, 

mutta Neuvostoliito oli vastustanut tätä. Kuitenkin etenemistä oli tapahtunut sitten neu-

vottelujen katkeamisen vuoden 1926 syksyllä. Vuoden 1931 joulukuussa Ranskan ja 

Neuvostoliiton välinen sopimus oli laitettu alulle, Puolan ja Neuvostoliiton välisestä so-

pimuksesta neuvoteltiin jo ja Suomi oli valmis neuvottelemaan erillisen sopimuksen Neu-

vostoliiton kanssa. Suomen hallituksessa oli monia, jotka halusivat paremmat kauppasuh-

teet Neuvostoliittoon ja neuvottelut tätä kohti olivat toiveikkaita.157 Sperlingin mukaan 

Suomi oli vuoden 1931 lopussa valmis allekirjoittamaan Suomen ja Neuvostoliiton väli-

sen hyökkäämättömyyssopimuksen. Lähettiläs piti ilmeisenä, että sopimus tulisi olemaan 

itsenäinen samankaltaisten sopimuksien kanssa, joita oli tekeillä muiden Neuvostoliiton 

naapurimaiden kanssa. Sopimuksen neuvottelut alkoivatkin vuoden 1931 joulukuun lo-

pussa. Lisäksi Sperlingin mukaan oli huomionarvoista, että huomattava osa vaikuttajista 

piti tärkeänä läheisempien suhteiden saavuttamista Neuvostoliiton kanssa, ainakin talou-

dellisesti.158  

Seuraavan kerran lähettiläs ottaakin hyökkäämättömyyssopimuksen esille vasta vuoden 

1932 vuosiraportissaan. Sperlingin mukaan vuoden aikana sekä Suomi että Neuvostoliitto 

alkoivat nähdä toivoa paremmille suhteille. Lähettilään mukaan Neuvostoliitto jopa luotti 

                                                 
156 Arthur Burbury to John Simon, FO, December 9, 1931. BDFA, Part II, vol. 62, 85–86. 
157 Arthur Burbury to Sir John Simon, FO, December 9, 1931. BDFA, Part II, vol. 62, 85–86. 
158 Rowland Sperling to Sir John Simon, FO, February 10, 1932. BDFA, Part II, vol. 62, 115–116. 
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Suomen osoittavan mallia muille reunavaltioille hyökkäämättömyyssopimuksien solmi-

misessa. Tämä luottamus toi tulosta, kun ulkoministeri Yrjö-Koskinen aikoi allekirjoittaa 

Suomen sopimuksen Puolan vastustuksesta huolimatta. Sopimuksen ratifioiminen oli 

kiinni vielä Suomen ja Neuvostoliiton välisten erimielisyyksien sovitteluissa yhteisessä 

tapaamisessa. Lähettilään mukaan Yrjö-Koskinen myös julkisesti lausui, että Suomen 

osalta sopimus ratifioidaan muiden reunavaltioiden kanssa käytyjen neuvottelujen loppu-

tuloksista riippuen.  

Tämä kertoo hyvin, että Suomi halusi edelleen edetä sopimuksen kanssa muiden reuna-

valtioiden kanssa ja pyrki yhteiseen linjaan. Silti Puolan ehdottama liian tiivis yhteistyö 

ei sopinut suomalaisille, jotka halusivat pitäytyä puolueettomina. Suomi ei kuitenkaan 

halunnut jäädä odottamaan Romaniaa, kun Baltian maat ja Puola olivat allekirjoittaneet 

sopimukset, joten vuoden 1932 elokuun 9. päivänä Suomi ja Neuvostoliitto ratifioivat 

maiden välisen hyökkäämättömyyssopimuksen.159 Hyökkäämättömyyssopimuksen sol-

mimisesta huolimatta Sperlingin mukaan Suomen armeijapäällystö piti Neuvostoliittoa 

edelleen ainoana mahdollisena vihollisena ja jatkoivat varautumista sellaista päivää var-

ten. Kuitenkin yleinen ilmapiiri oli paljon avoimempi valtioiden välillä, mikä näkyi mal-

tillisemmassa reagoinnissa pieniin erimielisyyksiin sekä suomalaisten tyyneydessä suh-

tautua neuvostopropagandaan.160  

1930-luvun alun erimielisyydet Suomen ja Neuvostoliiton välillä sekä Lapuan liikkeen 

toiminta taikka karjalaisten pakkosiirrot eivät kuitenkaan estäneet kahta maata neuvotte-

lemasta hyökkäämättömyyssopimuksesta. Edellytyksenä sopimuksen allekirjoittamiselle 

olikin, että molemmat valtiot tekivät kompromisseja sisältöön. Lisäksi Suomen oli luo-

vuttava neuvottelujen edetessä saada yhtenäinen sopimus reunavaltioiden kesken.161 Mo-

lemmilla mailla oli kuitenkin tarve normalisoida suhteet, varsinkin Neuvostoliitolla, joka 

koki jatkuvaa uhkaa Japanin uhkan kasvaessa Tyynellä valtamerellä.162 

Vuosi 1934 toi ilmapiiriin kuitenkin muutoksen. Foreign Officen asiakirjoista selviää, 

että Baltian ja Skandinavian maiden sotilashenkilöstön vierailut Suomessa aiheuttivat lu-

kuisia vastareaktioita niin Neuvostoliiton hallinnolta kuin lehdistöltä. Suomea syytettiin 

Neuvostoliiton vastaisesta suunnittelusta ja blokkivyöhykkeen muodostamisesta sekä 
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Skandinavian että Baltian välillä. Salaisessa asiakirjassa J. Thyne Henderson kertoo 

kuinka Suomen ulkoministeri Hackzell pyrki parantamaan Suomen ja Neuvostoliiton 

suhteita ja toivoi kaupankäynnin lisääntymistä. Tosin tämä ei ollut yleisen mielipiteen 

mukaan toivottava suunta ulkopolitiikalle. Suomen ja Neuvostoliiton välistä suhdetta ei 

näyttänyt parantavan edes se, että aiemmin solmitun hyökkäämättömyyssopimuksen 

ajankohtaa oli pidennetty vuoteen 1945 ja Suomen eduskunta oli ratifioimassa tämän so-

pimuksen pidentämisen vuoden 1934 loppuun mennessä.163 

Suomen ja Neuvostoliiton suhde Foreign Officen raporttien mukaan oli 1925–1934 erit-

täin myrskyinen. Kummallakin osapuolella oli tarve parantaa suhdetta toiseen ja vähentää 

omaa eristäytymistään. Vuosisatoja jatkuneet kaunat kuitenkin vaikeuttavat politiikkaa, 

minkä myös Iso-Britannian edustajat ymmärsivät. Suomalaisten vastahakoisuus toimia 

Neuvostoliiton kanssa sekä itänaapurin haluttomuus tunnustaa Suomen oikeuksia nousi-

vat laajalti esille asiakirjoista. Helsingin lähettiläät sekä Iso-Britannian ulkoministeri tun-

nustivat selkeästi Neuvostoliiton suurvalta-aseman, vaikka bolsevismi oli huomattava 

huolenaihe heille niin reunavaltioiden alueella kuin kotimaassa. Selkeä kiinnostus Neu-

vostoliiton-politiikkaan nousee esille Iso-Britannian lähettiläiden kirjeistä ja tätä kiinnos-

tusta reunavaltioihin ruokki myös suomalaisten oma halu pitää Iso-Britannian toimijat 

ajan tasalla.  
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Loppulause 

 

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka Iso-Britannian diplomaatit sekä muut Foreign Officen 

edustajat raportoivat Suomen ulkopolitiikasta vuosien 1925–1934 välisenä aikana ja mitä 

Suomen ulkopolitiikassa tapahtui brittien raportoinnin mukaan. Päälähteenä tutkimuksel-

leni käytin British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from the Foreign 

Office Confidential Print -asiakirjakokoelmaa, jonka perusteella saatiin kuvaa Iso-Britan-

nian diplomaattisesta työstä ja kirjeenvaihdosta Helsingin ja Lontoon välillä. Käytetyt 

lähdekokoelmat ovat Iso-Britannian Foreign Officen luvalla kokoelmana julkaistua ma-

teriaalia eikä edes silloisten salaisten asiakirjojen merkitys valtion turvallisuudelle ole 

enää voimassa. Lisäksi raporteissa esiintyneet henkilöt ovat olleet valtiollisessa virassa, 

jolloin heidän kuvaamisessaan en näe ongelmaa. Toin esille asiakirjoissa mainituista hen-

kilöistä vain sen, mitä heistä siellä mainittiin pureutumatta enempää syvempiin motiivei-

hin ja yksityiselämään. 

Tutkimuksessa aihetta lähestyttiin kahden teeman kautta, Iso-Britannia ja Neuvostoliitto, 

jotka muodostivat päälukujen aiheet Suomen ulkopolitiikassa. Pyrkimyksenä oli siis sel-

vittää, millaiset suhteet Suomella oli britteihin vuosien 1925–34 välisenä aikana ja miten 

brittidiplomaatit kuvaavat tätä suhdetta. Neuvostoliiton osalta tutkittiin, millaista ulkopo-

litiikkaa Suomi harjoitti Iso-Britannian diplomaattien raporttien perusteella Neuvostoliit-

toa kohtaan ja miten tämä heijastui Baltian maiden ja Puolan suhteisiin? Tutkittavaa ajan-

jaksoa leimasi myös suomalaisen oikeistonationalismin nousu, joka vaikutti varsinkin 

idän suhteisiin, joten oli oleellista huomioida toisessa pääluvussa, miten Lapuan liikkeen 

toiminta vaikutti Neuvostoliiton ja Suomen välisissä suhteissa. Tutkimuksellani pyrittiin 

tuomaan esille suurvaltojen intressit Suomen ulkopolitiikkaan maailmansotien välisenä 

aikana ja miten tuore Suomen valtio näyttäytyi Euroopan kentällä. 

Tutkimus seuraa lähinnä kahden Iso-Britannian Helsingin diplomaatin, Ernest Rennien ja 

Rowland Sperlingin, raportointia ja kirjeenvaihtoa Foreign Officen kanssa. Iso-Britan-

nian Foreign Officen toimijat niin Helsingin lähettiläät kuin ulkoministeriön muut edus-

tajat raportoivat runsaasti Suomen ja Iso-Britannian välisestä ulkopoliittisesta suhteesta, 

minkä takana on toki Iso-Britannian kiinnostus, mutta myös suomalaisten halu tuoda po-

liittiset kysymykset brittiläisten harkintaan. Iso-Britannian ja Suomen suhteet kulminoi-
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tuivat henkilösuhteisiin varsinkin Helsingin lähetystössä, kuten Ernest Rennien ja Hjal-

mar Procopen tapauksessa. 1920-luvulla raportoinnissa Iso-Britannia ja sen lähettiläät 

suuntasivat kiinnostuksensa enemmän reunavaltiopolitiikkaan, koska se herättikin paljon 

soraääniä Neuvostoliiton ja sen länsinaapurien välillä. Todennäköisesti taustalla oli suo-

malaisten halu saada läntinen suurvalta takaamaan Suomen naapurivaltioiden kanssa teh-

tävät sopimukset, kuten Neuvostoliiton ehdottama hyökkäämättömyyssopimus 1926 ke-

väällä, mutta myös Iso-Britannian tavoite ylläpitää rauhaa Euroopan alueella.  

Kun tarkastellaan diplomaattiasiakirjoja, jotka koskevat Iso-Britannian ja Suomen ulko-

poliittista suhdetta, voidaan huomata, että 1925–1929 vuosien välillä kirjeenvaihto oli 

hyvin minimaalista, lukuun ottamatta vuotta 1926. Suomen kiinnostavuus nousi selkeästi 

1930-luvulla enemmän Neuvostoliiton politiikan vuoksi ja siihen linkittyneenä Lapuan 

liikkeen takia. Hyökkäämättömyyssopimuksen neuvottelut ja rauhallisen tilanteen saami-

nen reunavaltioiden alueelle näyttääkin olleen kaikista suurin intressi brittidiplomaattien 

raportoinnissa. 

1930-luvulla brittidiplomaattien raportoidessa Iso-Britannian ja Suomen ulkopoliittisesta 

suhteesta kirjoitukset painottuivat lähinnä maiden väliselle kaupalle. Aikakausi näyttäytyi 

selkeänä muutoskohtana raporttien sävyissä ja Foreign Officen linjassa Suomea kohtaan. 

Iso-Britannialle tärkeintä oli pitää Brittiläinen kansainyhteisö tiiviinä, joka aiheutti Suo-

men suhteeseen ongelmia. Lähettiläiden ja ulkoministerien asenteet sinä aikana kuvasivat 

hyvin Iso-Britannian suhtautumista Suomeen. Raporteista huokuu halu rakentaa uudet 

kauppasopimukset, mutta Suomi ei siltikään ollut mitenkään merkittävän suuri intressi 

Iso-Britannialle. Iso-Britannian kiinnostusta Suomeen onkin kuvattu usein vähäiseksi, 

mutta se oli suomalaisille merkittävä yhteys läntiseen maailmaan. 

Foreign Officen raportit kattoivat runsaasti Suomen ja Neuvostoliiton välistä politikointia 

1920-luvulla ja nopeasti tuli selväksi kuinka brittiläiset kiteyttivät Suomen ulkopolitiikan 

olevan halua pitäytyä kaikenlaisesta yhteistyöstä Neuvostoliiton kanssa. Suomalaisilla oli 

tuolloin vielä vahva usko Kansainliittoon, mikä hiipui Hjalmar Procopen toisen ulkomi-

nisterikauden jälkeen, sekä länsivaltojen moraaliseen tukeen. Neuvostoliiton politiikassa 

ei saatu juuri mitään etenemistä aikaiseksi ja ehdotus hyökkäämättömyyssopimuksesta 

Neuvostoliiton kanssa kariutuivat jääräpäisyyteen, vaikka se olisi avannut paremmat kes-

kusteluväylät idänsuhteisiin sekä raottanut niin Suomen kuin Neuvostoliiton eristäytynei-
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syyttä. Kuitenkin Iso-Britannian edustajat uskoivat Suomen pitämään linjaan ulkosuh-

teissaan sekä ohjasivat ainakin virallisten raporttien mukaan määrätietoisesti suomalaisia 

ajamaan puolueettomuutta politiikassaan. 

Foreign Officen asiakirjoista selvisi Iso-Britannian edustajien halu saada muodostettua 

Suomen ja Neuvostoliiton välille sopimus, joka olisi normalisoinut ulkopoliittiset suhteet 

ja rauhoittanut reunavaltioiden aluetta. Tätä keskustelua oli käyty suomalaisten kanssa 

vuodesta 1926 asti ennen varsinaisen sopimuksen solmimista vuonna 1932. Kuitenkin 

1920-luvulla monet tutkijat mieltävät Iso-Britannian politiikan kommunisminvastaiseksi, 

mikä herätti kysymyksen, miksi Iso-Britannian edustajat halusivat Suomen tekevän yh-

teistyötä Neuvostoliiton kanssa. Vaikka Iso-Britannian politiikkaa kuvataan useissa tut-

kimuksissa etäiseksi reunavaltioista, antavat tutkimani asiakirjat kuvan heidän päätavoit-

teistaan maailmansotien välisenä aikana, jota monet ovat kutsuneet Iso-Britannian poli-

tiikassa lepyttelyn aikakaudeksi. Lopulta aikaansaatu hyökkäämättömyyssopimus Suo-

men ja Neuvostoliiton välillä toi mukanaan Iso-Britannian hyväksynnän, vaikka briteille 

oli täysin selvää, etteivät ongelmat rajanaapureiden välillä siihen loppuisi. 

Suomen ja Neuvostoliiton suhde kärsi valtavasti vuosien 1929–1931 aikana. Iso-Britan-

nian edustajat tunnustivat Lapuan liikkeen olleen tähän suurimpana syynä, mutta ymmär-

sivät suomalaisten bolsevismin vastustuksen sekä Venäjä-vastaisuuden. Yllättävää oli 

brittiläisten asenne Lapuan liikettä kohtaan, kun osalle brittipoliitikoista oikeistoradika-

lismi oli 1930-luvun alussa suurempi paha kuin bolsevismi. Lapuan liikkeestä oli myös 

useita erilaisia kantoja raporteissa. Varsinkin lähettiläs Sperlingin mielipide muuttui vuo-

sien aikana. Alkuun hän näki liikkeen jäsenet järkevinä ja päämääriinsä pääsevinä henki-

löinä, mutta lopulta Neuvostoliiton kanssa solmittavan sopimuksen intressit nousivat tär-

keämmiksi ja Lapuan liikkeen jäsenet nähtiin kuumapäinä, jotka haittasivat Suomen ul-

kopolitiikkaa ja yhteiskuntajärjestystä. 

Tutkimuksen kautta löysin diplomaattiasiakirjoista myös yllättäviä tuloksia, kuten suo-

malaisten useasti esille tuotu vankka usko Neuvostoliiton hajoamiseen. Tästä oli suoma-

laisilla vaikuttajilla erilaisia versioita, kuinka se tapahtuisi, mutta siitä huolimatta niin 

Suomen omat diplomaatit kuin ulkoministeriön työntekijätkin antoivat Foreign Officen 

työntekijöille tällaisia lausuntoja asiakirjakokoelman sisältämien raporttien mukaan. 

Tämä on minusta erittäin mielenkiintoinen näkökanta, joka osoittaa, ettei heimoaate Kar-
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jalan kansojen kanssa ollut ainakaan hiipumassa heimosotien päätyttyä. Lisäksi nykypäi-

vänä kuulostaa yltiöoptimistiselta olettaa, ettei Neuvostoliitto ollut kykeneväinen täysi-

mittaiseen sotaan ilman sen omaa romahdusta. Toki tilanne oli erilainen 1930-luvun 

alussa, kun Stalin ei vielä omannut yhtä vahvaa otetta kansasta kuin talvisodan alkaessa. 

Kuitenkin näistä aiheista olisi hyvä tehdä jatkotutkimusta, mikä vaatisi laajempien asia-

kirjakokoelmien tutkimista. 

Tutkimukseni perustui ainoastaan yhteen lähdekokoelmaan ja poliittisessa historiassa 

kymmenen vuoden ajanjakso on jo laaja. Onnistuin kuitenkin vastaamaan tutkimuskysy-

myksiin ja kanavoimaan pääluvuissani brittien näkökulman. Toisaalta aihe vaatisi lisätut-

kimusta ja täten tutustuminen esimerkiksi Suomen ulkoministeriön asiakirjoihin toisi 

uutta näkökulmaa työskentelystä Iso-Britannian diplomaattien kanssa Helsingissä sekä 

Lontoossa. Mahdollisia jatkotutkimusaiheita ovat esimerkiksi, miten suomalaiset rapor-

toivat brittien osallisuudesta Suomen ulkopolitiikkaan ja mitä tavoitteita tai toiveita Suo-

mella oli yhteistyössä Foreign Officen kanssa.  
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