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“Istun tänä iltana ikkunani ääressä ja katselen tulikärpästen tanssia pimeässä, lämpimässä puutarhassa. Tämä on minun puutarhani ja minun kuistini ja minun  
perheeni nukkuu tässä talossa. Mutta tänä iltana ajatukseni lentävät kauas kaikesta tästä. Ne lentävät taaksepäin, omaan myrskyisään nuoruuteeni.”



15

muumipapan 
villi nuoruus

"Jos presidentti Halonen on Muumimamma, 
valtiovarainministeri Jyrki Katainen on 
hyvää vauhtia matkalla Papaksi. 
Ensi  keväänä hän aikoo ryhtyä pääministeriksi. 
Siksi on aika kirjoittaa hänen muistelmansa 
ja kertoa, mitkä oivallukset tekivät ahdis-
tuneesta savolaispojasta Suomen  
suosituimman puolueen puheenjohtajan. 
Ja paljastaa, kuka on Kataisen poliittisen 
ajattelun takana.

Teksti: Anna Munsterhjelm   Kuvitus: Mirka Suikkanen

“Istun tänä iltana ikkunani ääressä ja katselen tulikärpästen tanssia pimeässä, lämpimässä puutarhassa. Tämä on minun puutarhani ja minun kuistini ja minun  
perheeni nukkuu tässä talossa. Mutta tänä iltana ajatukseni lentävät kauas kaikesta tästä. Ne lentävät taaksepäin, omaan myrskyisään nuoruuteeni.”
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tuulisena syysiltana kauan sitten 
nuori mies juo olutta lontoolaisen ra-
vintolalaivan kannella. 

pimenee. Tuhannet valot syttyvät 
välkkymään Thames-joessa. 

näky on valtavan kaunis, taivas 
korkealla, koko maailma otettavissa. 
Ja yhtäkkiä mies tajuaa vapautuneensa 
kaikesta siitä, mikä on melkein kolme-
kymmentä vuotta ahtanut häntä liian 
pieneen muottiin. 

Tunne on huikaiseva. 
nykyinen valtiovarainministeri, sil-

loinen suurlähetystön harjoittelija, on 
vihdoin noussut siivilleen.

1990-luvun alussa siilinjärvellä on 
alle kaksikymmentätuhatta asukasta, 
joista yksi on “tuskastumiseenkin asti 
epävarma” Jyrki Katainen. hän haa-
veilee vapaudesta; siitä, että saisi tehdä 

Kaksi asiaa ovat 
vaikuttaneet 
Jyrki Kataisen  
ajatteluun yli 
muiden. Toinen  
on opiskelija-
vaihto Englan-
nissa ja toinen 
Pekka Himanen. 

×

T

valintoja oman elämänsä suhteen. Oma 
paikka tuntuu sekä henkisesti että fyy-
sisesti aivan liian pieneltä.

hän käyttää kivipestyä farkku-
takkia ja pyöreitä silmälaseja – ku-
ten kaikki muutkin silloin. amisviik-
set jäävät ylähuuleen, vaikka kataises-
ta tuleekin ylioppilas. 

muutto Tampereelle opiskelemaan 
on ensimmäinen rasti matkalla vapau-
teen. siellä varasijalta valtio-oppia lu-
kemaan päässyt katainen tunnetaan 
pikkupoliitikkona, joka juoksee milloin 
helsingissä kokoomuksen riennoissa, 
milloin savossa kotikuntansa valtuus-
tossa. Junassa istuessa on hyvää aikaa 
lukea tentteihin. 

Osaa katainen juhliakin, todistaa 
opiskelukaveri. silloin tällöin hän on 
se, joka houkuttelee porukan luennon 
sijasta kaljalle.

Tämän päivän katainen ei todel-
lakaan kannusta luennolta lintsaa-
miseen. päinvastoin: hänen mukaan-
sa työuraa pitäisi venyttää alkupääs-
tä, opinnot aloittaa ja lopettaa entis-
tä aiemmin. 

Opiskelijoita suunnitelma ei tieten-
kään miellytä. 

elokuussa valtiovarainministe-
riä höykyttivät sekä opiskelijajärjestöt 
että opintotukiministeri Stefan Wallin. 
Budjettiesityksessä kun jätettiin opin-
totuki ainoana etuutena sitomatta in-
deksiin.

katainen itse panisi paukut muu-
alle: 

”puitteet eivät ole kunnossa. pitää 
järjestää tarpeeksi tenttejä ja tenttikir-
joja. enemmän opetusta, joka auttaa 
valmistumaan.”

ministeri kehuu pienryhmiä, jollai-
sissa itse opiskeli englannin-vaihto-
vuotensa aikana. niissä kukin opiske-
lija piti vuorollaan esityksiä, joita joku 
toinen opponoi.

Vuonna 1998 katainen valmistuu 
maisteriksi. Opiskeluun on kulunut 
kuusi vuotta – yksi yli suosituksen – 
vaikka hän tekeekin kahtena viimeise-
nä lukuvuotena myös töitä. 

silti: 
”Tiivistämisen varaa olisi kyllä ol-

lut. Oikein hyvin olisin pystynyt nope-
ampaankin tahtiin.”

ensimmäinen mielikuva parikymp-
pisestä Jyrki kataisesta on arvattavasti 
porvarijuppi, joka tennissukat purjeh-
duskengistä vilkkuen suhaa golfken-
tältä rapujuhliin.

pieleen menee.
sillä 1990-luvun laman säikäyttämä 

opiskelija-katainen leipoo itse leipän-
sä, keittää possunmaksaa sen päälle ja 
säästää kesätyörahoistaan, jottei tar-
vitsisi nostaa opintolainaa. sitä hän ot-
taa vasta lähtiessään vaihtoon. 

pieni erä opintovelasta on edelleen 
maksamatta.

Ja katainen ihailee tietysti Iiro Viinasta 
ja Sauli Niinistöä, tarkan markan mie-
hiä. hän arvioi myös oman talouspo-
litiikkansa kulkevan heidän kanssaan 
suunnilleen samoja latuja. 

”esitys- tai selitystavoissa on ero-
ja. mutta olennaisilta osin ei ole ero-
ja edeltäjiin.”

Lainakammostaan katainen ei ole 
vieläkään täysin päässyt. Valtionvelan 
lisääminen tuntuu ministeristä yhtä 
pahalta kuin oman asuntolainan otta-
minen yksitoista vuotta sitten.

kaksi asiaa ovat vaikuttaneet Jyrki 
kataisen ajatteluun yli muiden. Toinen 
on jo mainittu opiskelijavaihto englan-
nissa ja toinen Pekka Himanen. 

Otetaan englanti ensin. 
parikymppinen katainen lähtee 

erasmus-vaihtoon Leicesterin yliopis-
toon uteliaisuudesta, uusien kokemus-
ten perässä. 

useimmille opiskelijoille ”uudet 
kokemukset” tarkoittavat tietysti vuo-
den mittaista bileputkea, huoletonta 
elämää ja ensimmäistä todellista irtiot-
toa kodista. niin kataisellekin.

Tärkeämpää on kuitenkin se, että 
Leicesterin-vuonna poliitikonalun 
maailmankuva muovautuu aika lailla 
nykyisen kaltaiseksi. mustavalkoinen 
katainen ei tunnusta olleensa edes tei-
ninä, mutta englannissa hänen ajatte-
lunsa saa uusia värejä. 

”Opiskelin kansainvälistä politiik-
kaa ja innostuin siitä älyttömän paljon. 
Tajusin, että suomi on osa kansainvä-
listä yhteisöä ja että se voisi vaikut-
taa kansainväliseen talouspolitiikkaan 
paljon enemmän.” 
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“En tiennyt mitään, mutta oletin kaikenlaista enkä tehnyt kerrassaan mitään vanhasta tottumuksesta. Olin hyvin onnellinen.”
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"Kuuluisuushan on ikävintä mitä on. Aluksi se on ehkä hauskaa, mutta sitten se tuntuu aivan tavalliselta, ja lopulta voi vain pahoin. Aivan kuin karusellissa ajaminen.”
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”Pilkka ja iva 
tuntuvat kyllä.  
Niin paksuksi  
nahka ei saa-
kaan tulla, ettei 
tuntuisi. Tahal-
linen epärehelli-
syys loukkaa: se, 
jos sanomisiani 
muutellaan.”

×”kansainvälisyys on asia, joka on 
vaikuttanut itsetuntooni ja näkemyk-
siini todella paljon.”

kansainvälisyyttä katainen pitää 
myös yhtenä nykyisen työnsä parhais-
ta puolista ja sanoo ”oikein kilvoittele-
vansa” itsensä kanssa sen edistämises-
tä. siksikin hän on äänekkäästi muka-
na eu-pöydissä ja pitää ahkerasti yh-
teyttä ulkomaisiin kollegoihinsa.

ruotsin valtiovarainministeri  
Anders Borgin kanssa katainen lähet-
telee kaverillisia tekstiviestejä.

ja sitten se toinen ajattelunmullistaja. 
ilman filosofi pekka himasta Jyr-

ki katainen ei istuisi nyt tässä työhuo-
neensa pyöreän mahonkipöydän ää-
ressä Valtioneuvoston linnan neljän-
nessä kerroksessa. niin ministeri aina-
kin itse arvelee.

Lokakuussa 2003 katainen johtaa 
puhetta eduskunnan tulevaisuusva-
liokunnassa, joka päättää tilata hima-
selta tulevaisuuden tietoyhteiskunnan 
haasteita kartoittavan selvityksen. hi-
manen ottaa työn vastaan ja kirjoittaa 
seuraavaksi toukokuuksi valmistuvan 
Välittävä, kannustava ja luova Suomi 
-raportin. 

nuo 37 sivua ovat kataiselle ”ääret-
tömän tärkeitä”. ne loksauttavat tuol-
loin 33-vuotiaan puolueen varapu-
heenjohtajan poliittisessa ajattelussa 
viimeisetkin palaset kohdilleen. 

”aiemmin olin ajatellut ahtaam-
min. arvot mulla kyllä oli, mutta nii-
den konkreettinen toteuttaminen oli 
hakusessa. raportti avasi silmät sille, 
mikä on suomen kannalta olennaista.”

himasen tekemä selvitys ei ole pil-
vitason filosofiaa. se on kuin suden-
pennun käsikirja, johon on koottu 
konkreettiset ohjeet suomen johtami-
seen. siitä voi löytää suoria viittauksia 
tai rivien välejä, jotka kertovat esimer-
kiksi aalto-yliopistosta (jota katainen 
pitää suuressa arvossa), työkulttuurin 
muuttamisesta, kuntaliitoksista ja tu-
loveron laskemisesta. 

Ja aivan suoraan himanen kir-
joittaa, kuinka 2000-luvun puolivä-
lin suomi vaatii vahvaa ja dynaamis-
ta kansallisen tason muutosjohtamis-
ta: Suomi on nyt kriittisessä vaihees-
sa, josta se voi rohkeiden uudistusten 
kautta nousta jälleen ylös tai pai-

kalleen pysähtymällä jäädä hitaasti 
muista maista jälkeen.

kirjoittamassaan esipuheessa ka-
tainen kiittelee himasta ”erittäin mie-
lenkiintoisesta ja ravistelevasta” ra-
portista. 

sopii kiitelläkin.
pian selvityksen julkaisemisen jäl-

keen puoluekokous valitsee puheen-
johtajakseen kataisen, jonka mukaan 
himasen raportti on ”vaikuttanut po-
litiikkaani todella paljon – ja sitä myö-
tä kokoomuksen politiikkaan.”

katainen pitää työstään erittäin pal-
jon, se käy tässäkin keskustelussa hy-
vin selväksi. mitään valtavia riemurä-
jähdyksiä tai voittajafiiliksiä hän ei silti 
myönnä kokeneensa – ei edes kolmen 
vuoden takaisen vaalivoiton tai euroo-
pan parhaaksi valtiovarainministeriksi 
valitsemisen jälkeen.

”se on jonkinlainen sisäänraken-
nettu defenssi: mä en osaa riehaan-
tua politiikasta. sellaiset hetket liitty-
vät sitten muuhun, perhetapahtumiin 
ja harrastuksiin.”

ehkä katainen varoo julkista ila-
kointia myös naiiviksi leimautumisen 
pelossa. niin kauan kuin hän on po-
litiikassa toiminut, on häntä haukut-
tu liian nuoreksi. siitä ministeri ei enää 
viitsi ottaa nokkiinsa. muutaman vuo-
den kuluttua häntä aletaan jo pitää lii-
an vanhana.

”nauroimme kerran avustaji-
en kanssa lehtileikkeille, joista toises-
sa väitettiin kataisen madaltavan ään-
tään, jotta kuulostaisi vanhemmalta, 
ja toisessa pukeutuvan poikamaisesti, 
jotta näyttäisi nuoremmalta. no, äänen 
olen perinyt isältäni ja tällaisista vaat-
teista olen tykännyt aina.”

kaikki kritiikki ei kuitenkaan mene 
suoraan toisesta korvasta ulos.

”pilkka ja iva tuntuvat kyllä. niin 
paksuksi nahka ei saakaan tulla, et-
tei tuntuisi. Tahallinen epärehellisyys 
loukkaa: se, jos sanomisiani muutel-
laan.”

”suutun ja lepyn hyvin nopeasti. 
siinä menee tavallaan hyvät vihat huk-
kaan.”

tihkusateisena elokuun keskiviik-
kona melkein keski-ikäinen ministeri 
nojaa antiikkituolissaan hiukan eteen-

päin, katsoo ulos aleksanterinkadul-
le ja näyttää siltä kuin kaipaisi iltapäi-
vätorkkuja. 

Jyrki katainen täyttää lokakuus-
sa 39 vuotta. kaksikymmentäkolme 
vuotta politiikassa, seitsemäntoista 
kunnanvaltuutettuna, yksitoista kan-
sanedustajana, kolme ministerinä. 

katainen on laskeskellut, että hä-
nellä on edessään vielä kolmisenkym-
mentä työvuotta ja kolme erilaista 
uraa. Yksi niistä tulee olemaan päämi-
nisterin tehtävä, jos kokoomus pysyy 
ensi kevään eduskuntavaaleihin asti 
suosituimpana puolueena.

Ja jos kataisesta tulee pääministeri, 
on hänellä jo johtosääntönsä valmiina. 
se on se himasen kirjoittama suden-
pentujen käsikirja: Välittävä, kannus-
tava ja luova Suomi.

mutta kataisen loppuelämän am-
matinvalinnassa varmaa on vain tämä:

”kansanedustajana en aio jatkaa.”
sivupöydällä monin krumeluurein 

koristeltu kello tikittää jo kohti seuraa-
vaa vierailijaa. 

mutta ministeri rypistää vielä ot-
saansa ja miettii parikymppisen, amis-
viiksisen ja vapaudesta haaveilevan 
pojanklopin matkaa tänne tyylihuone-
kalujen keskelle. sen varrelle on mah-
tunut mokiakin, mutta ne ovat niitä 
tavallisia: samanlaisia kuin meillä kai-
killa. milloin pääsee kuusis-sammak-
ko suusta, milloin Venäjän talousluvut 
lipsahtavat puolta pienemmiksi. 

Ja pohdinnan lopputulos:
”kahdenkymmenenviiden vii-

me vuoden aikana suunta on ollut aina 
vain parempaan. elämä on ollut hyvää, 
on nytkin. 

Olen oikeastaan hirveän tyytyväi-
nen.” 

Lainaukset ovat Tove Janssonin kir-
jasta Muumipapan urotyöt (1950). 
Teos on suomennettu myös nimellä 
Muumipapan villi nuoruus.




