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telu kotoutumisesta voi rinnas-
tua julkisessa keskustelussa ty-
pistetysti yksittäisiin aihealuei-
siin, kuten työllisyyteen. Toisaal-
ta saatetaan toivoa yhden yksit-
täisen asian ”ratkaisevan” kotou-
tumiseen liittyvät kysymykset 
ja haasteet. Tätä vasten teoksen 
läpi toistetaan käsitystä kotou-
tumisesta laajana, eri elämän-
vaiheita ja osa-alueita kattava-
na prosessina, jonka käsittelys-
sä tulisi muistaa ilmiön jatku-
vuus. Maahanmuutto ja kotou-
tuminen ovat aiheina moniulot-
teisia ja koko yhteiskuntaa kos-
kettavia, vaikka niiden paina-
vuus vaihtelee alueellisesti, Suo-
meen muuttaneiden osuuden ol-
lessa erityisesti suurissa kaupun-
geissa suhteellisesti paljon suu-
rempi. Aiheen yhteiskunnallisen 
läpileikkaavuuden vuoksi kotou-
tumisen edistämisessä tarvitaan 
asioita, joita monimutkaisten il-
miöiden äärellä vaaditaan: kär-
sivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, 
yhteistyötä eri hallinnonalojen 
välillä, toisaalta syvää asiantun-
temusta alan asiantuntijoiden 
parissa, sekä myös yleistä asian-
tuntemusta muilla aloilla. Lisäk-

si tarvitaan järjestelmän selkeyt-
tä ja läpinäkyvyyttä ja resursse-
ja, joilla ennaltaehkäistään muu-
toin ongelmista koituvia suu-
rempia kustannuksia.

Kirjassa tarjotut tilannekuvat, 
visiot ja teesit on helppo allekir-
joittaa. Kiitosta ansaitsee kirjas-
sa paikoin pilkahteleva näkökul-
ma suomalaistaustaisten kotou-
tumisesta globaaliin muuttoliik-
keeseen. Tämä kuvaa kaksisuun-
taisen kotoutumisen yleensä vä-
hemmän esille pääsevää puolta. 
Kotouttamispolitiikasta ja -toi-
menpiteistä puhuttaessa ajatuk-
set suuntautuvat ensisijaisesti 
Suomeen muuttaneisiin, mutta 
yhtä hyvin voitaisiin kysyä, mil-
laisia kotouttamistoimenpitei-
tä Suomessa syntyneet suoma-
laistaustaiset tarvitsisivat sopeu-
tuakseen kansainväliseen muut-
toliikkeeseen. Toimenpiteille oli-
si kirjoittajan mukaan tarvetta: 
”Maahanmuuttajien kotoutumi-
sessa on monilla sen ulottuvuuk-
silla ollut suuria ongelmia, mut-
ta erityisen pahalta näyttää epä-
onnistuminen kantaväestön ko-
toutumisessa ja kotouttamises-
sa. Miljoonat ihmiset Euroopas-

sa ja sadattuhannet Suomessa ei-
vät haluaisi hyväksyä kansainvä-
listä liikkuvuutta eivätkä ihmis-
ten erilaisuutta.” Teoksessa tä-
mä kotouttamispolitiikan puoli 
jää harmillisesti ohuemmaksi ja 
vaille konkreettisia toimenpide- 
ehdotuksia. Toisaalta läpi kir-
jan kantautuu ajatus yhtenäisen 
ja kulttuurisesti moninaisen yh-
teiskunnan tärkeydestä sekä sii-
tä, mitä se toteutuakseen vaatii: 
1800-luvulta 2000-luvulle päivi-
tettyä käsitystä suomalaisuudes-
ta, joka arvostaa moninaisuutta, 
on avoin eri taustoista tuleville 
henkilöille ja osaa valjastaa eri-
laisuuden tuomaan aidosti lisä-
arvoa kaikille yhteiskunnan jä-
senille.

Suomi omaksi kodiksi on ajan-
kohtainen ja kattava tietopaket-
ti, jossa suomalaisen kotoutta-
mispolitiikan ansioita ja kehit-
tämiskohtia tuodaan napakasti 
esille. Teos on mielekästä luetta-
vaa paitsi kaikille kotouttamisen 
kentällä toimiville, myös niille, 
jotka ovat kiinnostuneet kan-
sainvälisen muuttoliikkeen vai-
kutuksista yhteiskuntiin ja yksi-
löiden elämään.
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Vuonna 1939 syntynyt Ilk-
ka Suominen on ollut yritys-
johtaja, kokoomuksen pitkäai-
kaisin puheenjohtaja, ministe-
ri, eduskunnan puhemies, Al-
kon pääjohtaja ja europarla-
mentaarikko. Historiantutkija 
Riku Keski-Rauskan kirja Suo-
misen urasta ja elämästä on pä-
tevä ja (hiukan liiankin) perus-
teellinen kuvaus Suomisen uras-
ta ja elämästä.

Ilkka Suomisen isoisä Juha Wik-
tor perusti kevätkesällä 1898 nah-
kuriverstaan Nakkilaan Porin lä-
helle. Toiminta laajeni, kun Ilkan 
isä Leo Suominen astui remmiin 
1930-luvulla. Sekä Juha Wikto-
ria että Leo Suomista Keski-Raus-
ka luonnehtii samoin sanoin: mo-
lemmat olivat tyyniä ja rauhallisia 
ihmisiä, jotka eivät koskaan räh-
jänneet alaisilleen, ja tehtaan työ-
läisistä pidettiin hyvää huolta.

Pitkin kirjaa samat sanat 
toistuvat Ilkka Suomisen per-
soonan luonnehdinnoissa: Ilk-
ka on rauhallinen, sosiaalinen, 
yhteistyöhakuinen ja sovittele-
va. Ilkka Suomisen persoonan 



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 85 (2020):5–6        615

ulkoinen kiltteys on varmasti 
osasyy siihen, että hänen uran-
sa tärkeimmissä saumakohdissa 
hänen ylitseen on kävelty. Suo-
misen nallekarhumaisen ole-
muksen sisältä löytyy kuitenkin 
myös itsevarma ja joskus härkä-
päisen rohkea oman tien kulki-
ja – mitkä ominaisuudet juuri 
ovat houkutelleet ylikävelyyn 
tapauksissa, joissa Suominen on 
tullut tehneeksi strategisen vir-
hearvion eikä ole ottanut huo-
mioon sitä, kuka missäkin tilan-
teessa käyttää ylintä valtaa.

Keski-Rauska osoittaa, et-
tä Suomisen tärkein nostaja ja 
myöhemmin pahin ylikävelijä 
oli Harri Holkeri.

Kansanedustajana Suominen 
kuului nuorten kokoomuslais-
ten ”remonttiryhmään”, jonka 
mielestä vanha oikeistolaisuus 
oli hylättävä ja hyväksyttävä Ur-
ho Kekkosen ulkopolitiikan lin-
ja ja hyvinvointivaltion periaa-
te – mikä kauhistutti puolueen 
oikeistosiipeä. 1970-luvun pu-
heenjohtaja Harri Holkeri miel-
tyi kuitenkin Suomisen toimin-
taan, koska hän radikaalisuudes-
taan huolimatta oli lojaali puo-
luejohdolle. Kun kokoomus ei 
vuoden 1979 vaalivoitosta huo-
limatta päässyt hallitukseen, 
Holkeri siirtyi johtajaksi Suo-
men pankkiin ja nosti Suomisen 
kokoomuksen puheenjohtajak-
si kuin kanin hatusta, ilman en-
nakkokeskusteluja tai äänestystä, 
ilmoitusasiana.

Uuden puheenjohtajan tär-
keimmäksi tavoitteeksi nousi 
kokoomuksen syrjinnän lopet-
taminen ja murtautuminen hal-
lituspuolueeksi. Väylä tähän oli 
Suomisen mielestä liittoutua kes-
kustapuolueen kanssa ja julistau-
tua keskustaoikeistolaiseksi puo-
lueeksi, pyrkimyksenä demarihe-
gemonian lopettaminen – mut-
ta kaiken edellytyksenä oli ko-

koomuksen kannatuksen jatku-
va kasvu. Ensimmäinen testi oli 
vuoden 1983 eduskuntavaalit, 
joissa kokoomus sai enemmän 
ääniä kuin koskaan, mutta vaa-
limatematiikan takia puolue me-
netti pari paikkaa. Tulos oli synk-
kä pettymys Suomiselle – mutta 
hän jatkoi samaa strategiaa.

Vuoden 1987 eduskuntavaa-
lien edellä kokoomuksen ja Suo-
misen hallituskipeys oli jo si-
tä luokkaa, että sen toteutumi-
nen haluttiin varmistaa jo etu-
käteen. Suominen pyrki vaa-
lien jälkeen kokoomuksen, kes-
kustan ja Rkp:n porvarihallituk-
seen, ja niin halusivat myös kes-
keiset teollisuusjohtajat, jotka 
lupasivat vaaleja varten runsaas-
ti tukirahaa. Koska kukaan osa-
puolista ei luottanut kehenkään, 
aiesopimuksesta tehtiin myös 
kirjallinen paperi.

Tämä paperi oli Ilkka Suomi-
sen poliittisen uran pahin mo-
ka. Silloin elettiin vanhan perus-
tuslain aikaa, jolloin tasavallan 
presidentti yksin nimittää hal-
lituksen muodostajan ja hyväk-
syy hallituspohjan. Tieto tehdys-
tä porvarisopimuksesta kulkeu-
tui Mauno Koiviston tietoon 
hyvissä ajoin. Koivisto järkyttyi, 
mutta niin järkyttyi myös Har-
ri Holkeri, joka aiemmin oli jyr-
kästi sanonut, ettei ennen vaa-
leja mitään ennakkosopimuksia 
saa tehdä eikä varsinkaan kytkeä 
seuraavan vuoden (1988) presi-
dentinvaaleja vuoden 1987 hal-
litusneuvotteluihin.

Niinpä Koivisto nimitti halli-
tuksen muodostajaksi pankinjoh-
taja Harri Holkerin eikä vaalien 
suurimman voittajapuolueen pu-
heenjohtajaa Ilkka Suomista. Tie-
to tästä tuli Suomiselle 9.4.1987, 
jonka jälkeen Ilkan ja Harrin välit 
menivät täysin poikki. 

Rikkoutuneen ystävyyssuh-
teen ohella ratkaisu merkitsi 

kovaa iskua Suomisen asemal-
le puolueen johdossa. Suomi-
nen varautui tulevaan käymällä 
keskusteluja hyvän ystävänsä ja 
perhetuttunsa, Alkon pääjohta-
jan Heikki Kosken kanssa, josko 
Suominen voisi siirtyä Alkoon, 
jos poliittisen uran jatko kävisi 
mahdottomaksi. 

Nopeasti Suominen kuiten-
kin nieli nöyryytyksensä, päätti 
jatkaa puoluejohtajana ja suos-
tui kauppa-ja teollisuusministe-
riksi Holkerin hallitukseen. Mi-
nisterinä Suominen kunnostau-
tui Suomen telakkateollisuu-
den rakenneongelmien hoidos-
sa niin, että Suomisen arvostus 
nousi kohisten. Samaan aikaan 
Holkerin imago ja uskottavuus 
taantuivat, ja hallituskauden 
loppupuolella kokoomuksen 
puoluetoimisto teetti kokoo-
musvaikuttajilla kyselyn, ku-
ka olisi suosituin kokoomuksen 
seuraavaksi presidenttiehdok-
kaaksi. Suominen sai selkeäs-
ti eniten kannatusta ja kakko-
seksi jäi kaksinkertainen aiempi 
ehdokas Harri Holkeri. Suomi-
nen sai balsamia vuoden 1987 
haavoihin.

Vuoden 1991 eduskuntavaalit 
olivat kuitenkin kokoomuksen 
kannalta paha mahalasku ja sa-
malla Esko Ahon keskustan suu-
ri vaalivoitto. Tuloksena oli sel-
lainen porvarihallitus, jota Suo-
minen oli neljä vuotta aiemmin 
jääräpäisesti tavoitellut – mutta 
puolueensa tappioon johtanee-
na Suominen ei mennyt Ahon 
hallituksen ministeriksi, luopui 
myös kokoomuksen puheenjoh-
tajuudesta ja ryhtyi eduskunnan 
puhemieheksi.

Syksyllä 1993 Alkon pääjohta-
ja Heikki Koski soitti Ilkka Suo-
miselle ja kysyi, oliko tämä vie-
lä kiinnostunut paikasta Alkon 
johdossa – nyt olisi tarjolla pää-
johtajan tehtävä, Heikki Koskel-
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la oli muut suunnitelmat. Alkon 
hallintoneuvoston pitkäaikaise-
na puheenjohtajana Suominen 
olisi tehtävään lähes itseoikeu-
tettu. Tosin Koski varmisti Ka-
levi Sorsalta, onko pääjohtajan 
paikka läänitetty SDP:lle. ”Sor-
san mukaan asialla ei ollut mi-
tään merkitystä.”

Heikki Koski pyysi eroa 
11.11.1993, ja joulukuussa Al-
kon hallintoneuvosto nimit-
ti Suomisen Alkon pääjohtajak-
si, joka aloittaisi toimessa kesäl-
lä 1994. Tuolloin käynnissä oli-
vat Suomen ETA/EY-neuvotte-
lut, jotka lupasivat kansalliselle 
alkoholipolitiikalle ainoastaan 
epävarmuutta. Jo joulukuussa 
1993 tiedettiin, että vähittäis-
myyntimonopolia lukuun otta-
matta kaikki muut monopolioi-
keudet on purettava. Varautumi-
sena tähän kaikki Alkon liiketoi-
mintaryhmät yhtiöitettiin ja Al-
kosta tehtiin konserni.

Kuitenkin jo syksyllä 1994 
Suominen linjasi yhtiön sisäi-
sessä paperissa, että myös vä-
hittäismyyntimonopolin pur-
kautuminen on ”verraten var-
maa suhteellisen nopealla aika-
välillä”. Hiukan myöhemmin 
Suominen sanoi Kauppakama-
ri-lehdessä, että ”Alko muuttuu 
seuraavan vuosikymmenen aika-
na perinpohjaisesti: täydellises-
tä monopolista täysin vapaaksi.” 
Tuolloisessa ilmapiirissä Suomi-
sen näkemyksellä oli paljon tu-
kea eduskunnassa ja kansan kes-
kuudessa.

Suomisen linjaukset käynnis-
tivät kuitenkin vastareaktion 
niin Alkon sisällä kuin sen ul-
kopuolella. Alkoa ohjaavan val-
tio-omistajan ääntä käytti sosiaa-
li- ja terveysministeriön ylijohta-
ja Jarkko Eskola, joka johti pää-
ministeri Paavo Lipposen val-

tuuttamana EU-jäsenyyden vai-
kutuksia alkoholikauppaan seu-
raavaa virkamiesryhmää. STM 
ei halunnut vapaita markkinoi-
ta alkoholin myynnille, pelko-
na oli hallitsematon kulutuksen 
kasvu. Alkon tuotto oli valtion-
taloudelle myös tärkeä, sen valu-
minen yksityisen kauppaan ha-
luttiin estää.

Suomisen ja Eskolan näke-
mykset törmäsivät jo elokuus-
sa 1995, kun Eskola kertoi, et-
tei EU-sopimus pakottanut vä-
hittäismyyntimonopolin pur-
kamiseen. Komissio oli ilmoit-
tanut, ettei se asettaisi pohjois-
maisia monopoleja kyseenalai-
seksi, jos ne eivät syrji euroop-
palaisia tuottajia.

Omistajan näkemyksen vas-
taisesti Suominen jatkoi omaan 
linjaansa, mutta myös Jarkko Es-
kola omaansa – ja sai sille hal-
lituksen keskeisten ministeri-
en tuen. Kesäkuun 23. päivänä 
1997 sosiaali- ja terveysministeri 
Terttu Huttu-Juntunen ja Jarkko 
Eskola marssivat Suomisen pu-
heille, ja kertoivat – ilman en-
nakkovaroitusta – että seuraa-
vana päivänä hallitus tulee teke-
mään päätöksen, jolla vähittäis-
myyntimonopoli irrotetaan kon-
sernista. Kokoomuksen silloisel-
le puheenjohtajalle, valtiovarain-
ministeri Sauli Niinistölle olivat 
kelvanneet päätöksen valtionta-
loudelliset perusteet. 

”Savun hävettyä kuvassa oli 
tuttu näky. Pääjohtaja Suomi-
nen makasi mahallaan maassa 
kengänkuvat selkämyksessään… 
Sitä, että poliittinen vasemmisto 
liittoutui keskenään kokoomus-
laista pääjohtajaa vastaan, ei kai-
kesta salamyhkäisyydestään huo-
limatta voida pitää kovinkaan yl-
lättävänä. Kokonaan toinen jut-
tu on se, että jälleen kerran Suo-

misen kohtalona oli joutua yli-
kävellyksi kokoomuksen pu-
heenjohtajan hiljaisella hyväk-
synnällä.”

Seuraavana vuonna Suominen 
ilmoitti jäävänsä Alkosta ennen-
aikaiselle eläkkeelle ja ryhtyi eh-
dokkaaksi europarlamenttiin. 
Julkisesti Suominen ei koskaan 
myöntänyt, että päätös eläkkeel-
le lähtemisestä olisi ollut ”pais-
konpa nyt ovia” -ratkaisu.

Kahdesta ylikävelyyn johta-
neesta harha-askeleesta huoli-
matta Keski-Rauskan yleisarvio 
Ilkka Suomisen poliittisesta pe-
rinnöstä on myönteinen. Suo-
minen toi 1980-luvulla kokoo-
muksen sodanjälkeisistä juoksu-
haudoista modernisoituvaan ja 
keskiluokkaistuvaan Suomeen, 
sai puolueen hyväksymään hy-
vinvointivaltion keskeiset pyrki-
mykset ja vei kokoomuksen vih-
doin 20 vuoden paitsion jälkeen 
hallitukseen – vaikka koki siinä 
henkilökohtaisen arvovaltatap-
pion. 

Ihan kirjan lopussa selviää, 
mistä kirjan nimi Sinä osaat, si-
nä pystyt oikein tulee. Lukija 
olettaa, että siinä varmaan sitee-
rataan Ilkka Suomisen isän sano-
ja nuorelle pojalleen. Mutta ei, 
sanat ovat Suomisen omia, joi-
ta siteeraa hänen Riitta-vaimon-
sa 30 vuoden yhteiselon jälkeen: 
”Ilkka on rakentanut minulle ja 
myös tyttärellemme itsetunnon, 
joka tavatessamme oli olema-
ton. ’Sinä osaat, sinä pärjäät’ oli-
vat vakiovastauksia, kun mietin, 
selviydynkö.”

Myöhemmin Riitta oli puoles-
taan kannatellut ja tukenut Ilk-
kaa aina kun vastoinkäymiset 
ovat kaatuneet päälle – ja käyt-
tänyt ehkä bumerangina samo-
ja sanoja. Riitta Suominen kuoli 
vaikeaan sairauteen 2015.
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