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Aikuiselle on vaikea tehtävä 
kasvattaa nuoresta yhteiskun-
nan jäsentä, joka omilla toimil-
laan oppii kantamaan vastuuta ja 
korjaamaan sellaisia virheitä, joi-
ta kasvattaja itse on tehnyt. Siinä 
pitää olla samaan aikaan kahdes-
sa asemassa: toisaalta ikään kuin 
nöyränä tunnustajana ja toisaal-
ta kuitenkin vajavaisuudessaan-
kin luotettavana auktorieettina 
ja opettajana.

Teoksellaan Heiskanen ot-
taa haasteen vastaan ja suoriu-
tuu hyvin. Hän ei vaikene vas-
tuunjaosta ja jättää nuorelle lu-
kijalle tilaa ajatella ja valita it-
se. Hän nimeää ne realistiset hy-
vät ja toivoa luovat seikat, jotka 
kannattaa nähdä ja tehdä, jot-
ta motivaatio jaksaa pysyisi. Sa-
maan aikaan hän sanoo ja perus-
telee sen, mikä sanottava on: “Il-
mastonmuutoksen hillitseminen 

ei ole helppoa, mutta välttämä-
töntä se on.“

Yhteen hiileen -kirja tavoittaa, 
minkä tällainen teos voi. Sen si-
vuilla raskaasta aiheesta tulee ke-
vyttä omaksua. Niin, että sisältö 
kuitenkin säilyttää rehellisyyten-
sä ja painavuutensa.

Loppuun on koottu hyödylli-
nen hakemisto ja linkkejä, joista 
halutessa löytää lisää tietoa.

Onnistunut kotouttaminen edellyttää 
yhteistyötä, tietoa ja pitkäjänteisyyttä
ANNA SEPPÄNEN

Pasi Saukkonen 
Suomi omaksi kodiksi 
Kotouttamispolitiikka ja sen 
kehittämismahdollisuudet 
Gaudeamus 2020

Maahanmuutto ja kotoutta-
minen ovat säilyttäneet ajan-
kohtaisuutensa yhteiskunnalli-
sen keskustelun teemoina Suo-
meen muuton kasvaessa enene-
vissä määrin 1900-luvun loppu-
puolelta alkaen. Suomi oli pit-
kään toisen maailmansodan jäl-
keen maastamuuton maa, mut-
ta trendin käännyttyä maahan-
muuttovoittoiseksi tunnustet-
tiin maahanmuuton jatkumi-
nen ja yhteiskunnan muuttumi-
nen tämän myötä – suomalainen 
kotouttamispolitiikka sai alkun-
sa. Keskustelua julkisen vallan 
kotouttamistoimenpiteistä sekä 
niiden onnistumisesta käydään 
jatkuvasti erilaisten maahan-
muuttoon liittyvien ilmiöiden 
yhteydessä. Mutta mitä suoma-
laisesta kotouttamispolitiikas-
ta lopulta tiedetään? Entä mil-
tä näyttää kotouttamisen kentän 
kokonaiskuva koko moniulottei-
sessa laajuudessaan – mitä ovat 
kotoutuminen ja kotouttami-
nen, ja ketkä näihin prosessei-
hin osallistuvat?

Kirjassaan Suomi omaksi  
kodiksi Pasi Saukkonen määrit-
telee kotoutumisen tilaa Suo-
messa nykytutkimuksen ja ti-
lastojen valossa, luo katsauksen 
suomalaisen kotouttamispoliitti-
sen järjestelmän eri osa-alueisiin 
ja keskeisiin toimijoihin sekä 
käsittelee kotouttamisen kehit-
tämistä ja tulevaisuutta. 

Teoksen ensimmäinen osa 
”Kotoutuminen ja kotouttami-
nen” käsittelee kotouttamispo-
litiikan ja kotoutumisen nyky-
tilaa ja historiaa. Keskeistä tee-
maan liittyvää käsitteistöä se-
kä käsitteiden alkuperiä ava-
taan, ja samalla peräänkuulute-
taan käsitteiden harmonisempaa 
käyttöä julkisessa keskustelussa. 
Saukkosen mukaan kotoutumi-
seen liittyvä keskustelu kärsii kä-
sitteiden epäsuhtaisesta käytös-
tä: maahanmuuttajilla tarkoite-
taan eri asiayhteyksistä riippuen 
erilaisia väestöryhmiä, ja toisaal-
ta kotoutumisella saatetaan vii-
tata vain yksittäisiin kotoutumi-
sen ilmiöihin.

Kirjan ensimmäisessä osas-
sa luodaan myös katsaus kotou-
tumisen tutkimukseen sekä tut-
kimuksiin perustuvaan tietoon 
Suomeen muuttaneiden kotou-
tumisen tilanteesta Friedrich He-
ckmannin neliulotteiseen mal-
liin (rakenteellinen – kulttuuri-
nen – vuorovaikutuksellinen – 
identifioiva) nojautuen. Vertai-
lua tehdään suhteessa Suomes-
sa syntyneisiin suomalaistaus-
taisiin. Suomeen muuttaneet ul-
komaalaistaustaiset ja Suomes-
sa syntyneet suomalaistaustaiset 
ovat väestöryhminä taustoiltaan 
ja elämäntilanteiltaan sisäisesti 
hyvin heterogeenisiä, ja tämän 
vuoksi karkeankin tason yleis-
tämiseen liittyy pulmia. Eroja ja 
eriarvoisuuksia näiden ryhmien 
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väliltä kuitenkin havaitaan, ja 
kirjassa todetaan, että ulkomaa-
laistaustaisilla on keskimäärin 
huonompi asema suomalaisessa 
yhteiskunnassa kuin Suomessa 
syntyneillä suomalaistaustaisilla. 
Erityistä huolta tulisi pitää pako-
laistaustaisena sekä länsimaiden 
ulkopuolelta Suomeen muutta-
vien yhdenvertaisuuden toteutu-
misesta. Lisäksi työmarkkinoil-
le pääsyn esteiden purkamises-
sa näyttäisi olevan vielä paljon 
työsarkaa – ja samoin voi sanoa 
sosiaali sesta osallisuudesta. Suo-
men tilanteen määrittelyn ohella 
kirjassa tuodaan esille myös kan-
sainvälistä vertailututkimusta 
kotoutumisesta eri EU-maissa.

Ensimmäinen osa kattaa 
myös kotouttamisen historian 
pähkinänkuoressa niin Suomen 
kuin joidenkin muidenkin Eu-
roopan valtioiden tasolla. Sauk-
konen tuo esiin kansainvälises-
ti vaihtelevia kotouttamispolii-
tikoita sekä näiden heijastamia 
ideologioita ja arvoja. Kirjoitta-
jan argumentoinnin perusteel-
la Suomen kotouttamispolitiik-
ka näyttäytyy suurilta linjoiltaan 
läpi muutaman kymmenen vuo-
den mittaisen historiansa verrat-
tain vakaana.

Kirjassa esiteltävät kotout-
tamispoliittiset toimenpiteet 
konkretisoituvat lukijalle ko-
touttamislainsäädännön sekä 
kotoutumisen keskeisten toimi-
joiden määrittelyssä. Siinä mis-
sä laki määrittelee kotouttami-
sen hyvinkin laaja-alaisesti maa-
hanmuuttajan ja yhteiskunnan 
vuorovaikutteisena kehityksenä, 
näyttää kotouttaminen käytän-
nön toimenpiteiden valossa kir-
joittajankin mukaan suppeal-
ta ja yksisuuntaiselta. Keskei-
siksi kotouttamistoimenpiteik-
si määritellään alkukartoituk-
set, kotouttamissuunnitelmat 
sekä ennen kaikkea kotoutu-

miskoulutukset, jotka eivät käy-
tännössä ole kaikkien Suomeen 
muuttaneiden hyödynnettävis-
sä. Edellä mainittujen toimenpi-
teiden järjestämisestä vastaavia 
julkisen vallan alaisia tahoja ja 
niiden vastuualueiden määritte-
lyä seuratessa lukijaa voi hengäs-
tyttää: kuntien ja valtion välistä 
työnjakoa kotouttamistoimenpi-
teissä esitellään seikkaperäisesti, 
mutta varsinkin aiheeseen syväl-
lisesti perehtymättömän lukijan 
on haastavaa pysytellä kärryil-
lä. Lukijan on helppo jakaa kir-
joittajan näkemys siitä, että Suo-
men kotouttamispoliittisen jär-
jestelmän selkeyttäminen ja vas-
tuualueiden osoittaminen sel-
keämmin eri tahoille voisi tuo-
da toimenpiteisiin sekä niiden 
onnistumisen arviointiin selkoa.

Kotouttamisen nykytilan 
määrittelyn tuhdin faktapitoi-
sen pureksinnan jälkeen seuraa 
teoksen antoisimmat osuudet: 
luvuissa ”Mitä voitaisiin tehdä 
paremmin” ja ”Kotoutumisen ja 
sen edistämisen tulevaisuus” ko-
toutumista käsitellään koko laa-
juudessaan ja moniulotteisuu-
dessaan kriittisen realistisella ja 
ehdollisen optimistisella otteella. 
Luvuissa esitellään myös asian-
tuntijanäkökulmat Joonas Ti-
moselta, Lilli Rasilaiselta, Hani 
Tarabichilta sekä Risto Kariselta. 

Yksi kirjan kantavista teemois-
ta on käsitys kotoutumisesta ko-
ko yhteiskunnalle kuuluvana ja 
moniulotteisena ilmiönä, johon 
tarvitaan laajasti eri alojen asian-
tuntemusta, yhteistyötä ja erilai-
sia näkökulmia. Tämä käsitys vä-
littyy erityisen selvästi alaluvus-
sa ”Kehittämisehdotukset”, jos-
sa käydään läpi ajankohtaisia 
haasteita ja mahdollisia ratkai-
suja kotoutumisen edistämises-
sä hyvinkin erilaisista näkökul-
mista. Osa näkökulmista käsit-
telee sitä, kenelle kotouttaminen 

kuuluu: Miten kotouttamisesta 
tehdään koko yhteiskunnan toi-
minto? Mitä tarkoittaa kotoutu-
minen paikallisena ilmiönä, ja 
mitä se tarkoittaa kotouttamis-
toimien toteutuksen kannalta? 
Miten rakennetaan kotouttavaa 
kansalaisyhteiskuntaa? Osa kos-
kee kielen ja yhteisen ymmär-
ryksen roolia, kuten sitä, mil-
laista päivitystä ja selkeytystä 
kotouttamisen käsitteistö kai-
paa. Toisaalta myös kotoutu-
misen edistämisen toimenpitei-
tä ja niiden toteuttamisen muo-
toa pohditaan: Mitä riskejä pal-
velujen valtavirtaistamiseen liit-
tyy ja miten ne voitetaan? Mitä 
hyötyjä ja haittoja on kotoutu-
misen edistämistoimien toteut-
tamisesta hankemuodossa? Mi-
ten kotouttamispoliittisesta jär-
jestelmästä saataisiin läpinäky-
vä ja selkeä? Lisäksi luvussa poh-
ditaan resursointia, toimenpitei-
den vaikuttavuuden arviointia, 
innovointia sekä tutkimuksen ja 
politiikan välistä vuoropuhelua. 
Työelämää käsitellään sekä ylei-
sesti kulttuurin ja työmarkkina-
politiikan kannalta että kohde-
ryhmäspesifisti naisten työllisty-
misen esteisiin liittyen.

Kirjan viimeisessä luvus-
sa nostetaan esille ajankoh-
taisia kehityskulkuja sekä nii-
den pohjalta todennäköi-
siä tulevaisuudenskenaarioita. 
Tärkeimmiksi tulevaisuuden 
teemoiksi määritellään 
työmarkkinoille pääsy ja siellä 
pysyminen, osallisuuden edistä-
minen työelämän ulkopuolelle 
jäävien osalta, Suomeen muutta-
neiden jälkikasvun yhdenvertai-
suuden tosiasiallinen toteutumi-
nen sekä edellytysten luominen 
(kansalliselle) yhteenkuuluvuu-
den tunteelle. Lopuksi kotout-
tamisen edistämistoimenpiteet 
kiteytetään kymmeneen teesiin.

Kirjoittajan mukaan keskus-
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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.

Ilkka Suominen
MATTI VIRTANEN

Riku Keski-Rauska 
Sinä osaat, sinä pystyt 
Ilkka Suomisen elämä 
Docendo, 2020

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 
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