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Otsikkoon saattaisi vastata lyhyesti ja 

ytimekkäästi: T.M. Kivimäen merkitys 

Suomen politiikassa oli huomattavan suuri, 

niin monessa hän ehti olla mukana. Pitkään 

hänet tunnettiin Suomen pitkäikäisimmän 

hallituksen pääministerinä. 

Lienee kuitenkin paikallaan suorittaa 

lyhykäinen ja pikainen katsaus hiukan 

tarkemmin hänen elämänsä vaiheisiin, jotka 

kenties eivät ole tunnettuja ja tai muistissa 

kaikille sukumme jäsenille, ei ainakaan 

nuorimmille. 

 

Nuoruus 

Toivo Mikael syntyi 5.6.1886 Tarvasjoella 

Frans Mikael Kivimäen ja hänen puolisonsa 

Matilda Emilia o.s Bromanin vanhimpana 

lapsena.  Toivon suoritettua alkeisopintonsa, 

hänen isänsä, kansakoulunopettaja, halusi 

viedä poikansa saamaan korkeampaa 

sivistystä ja koulutusta. Vaihtoehtoina olivat 

Tampereen reaalilyseo tai Hämeenlinnan 

klassinen lyseo – valituksi tuli Tampere. 

Muistelmissaan T.M. pitää valintaa virheenä, 

sillä Hämeenlinnan koulussa olisi saanut 

opetusta myös latinan kielessä, jonka taitoa 

hän kaipasi myöhemmin yliopisto 

opinnoissaan. Kuitenkin tuo Tampereen 

reaalilyseo oli varsin monen myöhemmän 

oikeustieteilijän opinahjo. 

 Isän tulot ja kasvavan perheen menot eivät 

riittäneet muuhun kuin Toivon 

täysihoitoasumisen maksamiseen. 

Koulukirjojen yms. maksujen kattamisen 

T.M. rahoitti yksityistuntien antamisella. 

T.M. aikoi ensin lääkäriksi. Kuitenkin 

lakimiehen ura alkoi kiinnostaa ja hän aloitti 

oikeustieteen opinnot ja valmistui 1912 

lainopin kandidaatiksi. Lakitieteen tohtoriksi 

hän väitteli 25.4.1924 , väitöskirjan aihe oli ” 

Asianajajan siviilioikeudellinen vastuu”. 

Akateemiselle ja poliittiselle uralle 

 Vuonna  1931 Toivo Mikael Kivimäki 

nimitettiin Helsingin Yliopiston 

siviilioikeuden professoriksi. Professuurinsa 

lisäksi hän toimi monilla tavoin maamme 

valtiollisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä. 

Hän oli lähes yhtämittaisesti vuodesta 1922 

vuoteen 1940 saakka kansanedustajana, jona 

aikana kuuden vuoden ajan ministerinä, ensin 

sisäasiainministerinä Mantereen hallituksessa 

vv. 1928-29, sitten oikeusministerinä Sunilan 

hallituksessa vv. 1931-32  ja  lopulta 

pääministerinä vv. 1932-36. Näiden tehtävien 



lisäksi hän toimi puheenjohtajana tai jäsenenä 

monissa valtion komiteoissa ja kunnallisissa 

lauta- ja johtokunnissa. Ennen professoriksi 

nimittämistään hän toimi Länsi-Suomen 

Osakepankin ( myöhemmin Maakuntain  

Pankki Oy) johtokunnan jäsenenä vv. 1924-

31. 

T.M. tutustui varmaankin noina vuosina 

Mannerheimiin, toimihan Mannerheim 

samoihin aikoihin Liittopankin, sittemmin 

Helsingin Osakepankin hallintoneuvoston 

puheenjohtajana. 

Kohtalokkaat sotavuodet ja sodan jälkeiset 

vuodet 

Pääministerikautensa jälkeen T.M. nimitettiin 

lähettilääksi Saksaan 1.6.1940 . 

Suurlähettiläänä Berliinissä hän oli miltei 

sodan loppuun saakka eli siihen saakka 

kunnes suhteet Saksaan katkaistiin 

syyskuussa 1944. Hänet oli akreditoitu 

Suomen lähettilääksi myös Slovakiaan, 

Bratislavaan, jossa kuitenkin alempi 

lähetystövirkailija hoiti lähetystön 

arkirutiineita. 

 Tuolta Berliinin kaudelta on hänen 

muistelmissaan monia hyvin seikkaperäisiä 

luonnehdintoja natsi-Saksan johtohenkilöistä 

samoin kuin Suomen Suurlähetystön 

toiminnasta Rauchstrassella lähellä 

Tiergartenia Berliinissä. Suosittelen hänen 

kirjaansa kaikille, joita kiinnostaa historia, 

etenkin lähihistoria.  

Marsalkka Mannerheimin tultua valituksi 

Tasavallan presidentiksi Risto Rytin jälkeen, 

halusi Mannerheim uuden hallituksen 

muodostajaksi T.M. Kivimäen. Toivo Mikael 

katsoi kuitenkin itsensä sopimattomaksi 

tuossa tilanteessa pääministeriksi, hän oli 

mielestään liiaksi leimautunut Saksaan, josta 

piti päästä eroon. Hän suositteli sijalleen 

tohtori Hakczellia, joka sitten muodostikin 

presidentti Mannerheimin ensimmäisen 

hallituksen. 

Palattuaan Saksasta kotimaahan T.M. ehti 

vähän aikaa hoitaa virkaansa Yliopistossa, 

kunnes hänet 6.11. 1945  yhdessä seitsemän 

muun poliitikon, ”sijaiskärsijän”, kanssa 

vangittiin sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä 

varten. Heidät kaikki tuomittiin tuossa 

takautuvaan lakiin perustuvassa 

näytösoikeudenkäynnissä eripituisiin 

rangaistuksiin. 

Presidentti Paasikivi armahti 1948 Risto Rytin 

terveydellisistä syistä samoin kuin 

ehdonalaisessa vapaudessa olleet Rangellin, 

Tannerin, Linkomiehen ja Kivimäen. Sen 

jälkeen nuo kaksi viimemainittua 

yliopistomiestä pääsivät hoitamaan omia 

virkojaan. 

 

T.M. Kivimäki (kuva kirjan ”Suomalaisen poliitikon 

muistelmat” takakannesta) 

 

 

 



 Poimintoja T.M. Kivimäen kirjasta  

” Suomalaisen poliitikon muistelmat” 

 T.M. kertoo ensin opiskeluajastaan ja 

kiinnittää huomiota ruotsinkielen 

merkitykseen 

 Poliitikoksi hän kasvoi mm puhuja- eli 

agitaatiomatkojen kautta 

Uran alku 

 Perusti asianajotoimiston yhdessä 

Eino Tulenheimon kanssa Turussa 

 Oli mukana perustamassa Turun 

Yliopistoa ja varain keruussa sille 

 Valtiomuototaistelu ja siirtyminen 

edistyspuolueeseen  

 Kansanedustajaksi Ritavuoren 

varamiehenä 

 Mantereen hallituksen 

sisäministeriksi, jolloin joutui mukaan 

mielenosoituksen tukahduttamiseen 

 Svinhufvud tuli presidentiksi ja 

muodostettiin uusi Sunilan hallitus 

 Mannerheim nimitettiin 

Puolustusneuvoston puheenjohtajaksi 

 T.M. oikeusministeriksi 

o Kieltolain kumoaminen 

(kansanäänestys), T.M. Oy 

Alkoholiliike Ab:n osakkaaksi 

o Kultakannasta luopuminen, 

hallituksen säästöt, menojen 

leikkaukset 

o Mäntsälän kapinan loppu 

Pääministeriksi ( 1932 -1936) 

 Tanner takuumiehenä: Eduskunnassa 

oli vain 10 edistysmielisen 

kansanpuolueen edustajaa – siis lähes 

yhden puolueen vähemmistöhallitus - , 

joka kuitenkin pysyi koossa sos.dem. 

puolueen tuen varassa, vaikka tämä 

puolue oli oppositiossa – kuten 

kokoomuskin 

 Talouden tasapainoittaminen 

 Valtio velattomaksi –T.M:n linjan 

mukaisesti 

 Pitkäikäisin hallitus ennen Sorsan 

hallitusta, hallituksen ero 7.10. 1936 

Tehtävät talvisodan aikana 

 Tunnustelut Ruotsin politiikasta ja 

talvisodan rauha 

 Pika-asutuslain valmisteluja 

 Siirtoväen asutuskomitea 

Suurlähettilääksi Saksaan 

 Lähettilääksi 1.6.1940 ( siis välirauhan 

aikana)  

 Veltjens ja hänen matkansa 

valmistelut 

 Raportteja sodan ajalta – juutalaisten 

pelastaminen 

 Berliinin pommitukset  

 Lähetystötalon palo 

 Lähtö Saksasta  

Sotasyyllisyysoikeudenkäynti 

 Syytetyt ja tuomitut – sijaiskärsijät 

 T.M:n puolustuspuhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Epilogi 

T.M. Kivimäen hautakiven 

paljastustilaisuudessa Hietaniemen 

hautausmaalla vuonna 1968 Timo Närhinsalo 

”esiintyi ” ensimmäistä kertaa Kuusistojen 

suvussa. Sukukuoro lauloi Taneli Kuusiston 

”Siunaa ja varjele”, Timokin hyväksyttiin 

vahvistukseksi. 

Myöhemmin samana vuonna Timo ja 

Tuulikki Närhinsalo saivat tästä kiitokseksi 

Elli Kivimäeltä sveitsiläisen, kauniin ja 

valkoisen käkikellon joululahjaksi. – Kuinka 

monella suvun jäsenellä lienee Elli-tädin 

lahjoittama käkikello? 
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