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Seurasin keskustelua ruotsin kielen asemasta Suomessa Helsingin Sanomien verkkosivuilla 1.2.–

31.7.2006. Tässä raportissa esittelen keskustelun päälinjoja. Keskustelu ruotsin kielen asemasta on 

sijoitettu Hesarin keskustelupalstalla otsikon Kestoaiheet alle. Muita aiheita tällä palstalla ovat 

esimerkiksi Toisen maailmansodan tapahtumat sekä Karjala-kysymys. Keskustelu ruotsin kielen 

asemasta on aiheista selvästi suosituin. Keskustelijoita eli nimimerkkejä tämän aiheen parissa oli 

noin sata. Pieni osa heistä (10–15) oli erittäin aktiivisia. Monet keskustelijoista tuntuivat asiaan 

perehtyneiltä ja he seurasivat keskustelua aiheesta koko Suomen mediassa. Keskustelun luonne oli 

pääosin asiallista. Joskus kommentit olivat huumoripainotteisia ja toisinaan taas tahallisen 

provosoivia. (Hesarin palstalla kommentointia valvotaan, mikä vaikuttaa siihen, että keskustelu 

pysyy asiallisena.)  

 Keskustelu pyöri suurelta osin kysymyksen ympärillä, pitäisikö ruotsin kielen opetus muuttaa 

vapaaehtoiseksi kouluissa. Suuri osa keskustelijoista oli tätä mieltä. Noin parissa sadassa 

kommentissa ruotsin kielen vapaaehtoisuuden puolesta puhui n. 30 nimimerkkiä ja sitä vastaan 5 

nimimerkkiä. Muutama nimimerkki oli kannaltaan neutraali. Toinen suosittu keskusteluaihe oli 

pohdiskelu siitä, puhutaanko ruotsin kielen asemasta Suomessa avoimesti mediassa ja politiikassa. 

Monesti keskustelut palstalla lähtivät liikkeelle jostain yksittäisestä kommentista tai tietystä 

uutisesta. Esimerkiksi jos valtakunnalliset mediat uutisoivat jostakin kielikysymykseen liittyvästä 

asiasta, herätti se poikkeuksetta reaktioita palstalla. Usein keskustelijat myös haarukoivat uutisia 

maakunnallisista tai ulkomaisista lehdistä tai kannanottoja nettisivuilta, joita sitten kommentoivat 

tai käyttivät argumenteissaan. Esimerkiksi New York Timesin artikkeli Suomen kielitilanteesta 

25.12.05 herätti paljon vastakaikua. Silti lähes poikkeuksetta, ennemmin tai myöhemmin, 

keskustelu kääntyi ja palasi peruskysymyksen pariin, pitäisikö ruotsin opetus tehdä vapaaehtoiseksi. 

 Raportissani käsittelen keskustelupalstan sisältöä niin, että kerron ensin ruotsin 

vapaaehtoisuuden kannattajien näkemyksistä ja sen jälkeen nykyisen tilanteen säilyttäjien 

näkemyksistä. 

 Pääasiallinen argumentti ruotsin kielen vapaaehtoisuuden puolesta keskustelussa oli maailman 

ja Euroopan muuttunut kielitilanne. Ruotsin kieli ei ole niin tarpeellinen kuin aikaisemmin. Monille 

suomalaisille olisi hyödyllisempää saada valita opiskelemansa kielet. Keskustelijat olivat sitä 



mieltä, että kieliä olisi opiskeltava runsaasti, mutta opiskeluun olisi saatava enemmän 

valinnaisuutta. Keskustelijat myös korostivat usein, että heillä ei ole mitään ruotsia puhuvia vastaan 

ja että se on vain tämä asia, tämä ”vanhanaikainen” kielitilanne, joka olisi korjattava. Toistuvasti 

kommentoitiin sitä, että ruotsin pakollinen opiskelu vie resursseja muulta kielten opiskelulta. Se 

heikentää mahdollisuuksia opiskella muita, kenties tärkeämpiä kieliä. Ruotsin kielen 

vapaaehtoisuuden puolesta vedottiin toistuvasti sen takia, että ruotsin osaamisen tarve on hyvin 

vaihteleva eri osissa Suomea. Jossain päin on tärkeämpää osata esimerkiksi venäjää kuin ruotsia. 

Kommenteissa ruotsin vapaaehtoisuuden puolesta kolmas pääargumentti oli raha. Nykyinen 

kielipoliittinen malli aiheuttaa keskustelijoiden mielestä turhia kustannuksia. 

 Suomen nykyisestä kielitilanteesta ongittiin usein sellainen piirre, että se on poikkeuksellinen 

maailmassa. Muualla ei niin pienellä vähemmistöllä kuin ruotsinkielisillä Suomessa ole yhtä paljon 

etuja. Esimerkiksi Ruotsissa on suhteessa suunnilleen yhtä paljon suomenkielisiä kuin 

ruotsinkielisiä Suomessa, mutta Suomi ei silti ole virallinen kieli. Tällaiset näkemykset kertovat 

siitä, miten tunteet ovat pinnassa kielikysymyksessä. Keskustelijat vetosivat esimerkiksi siihen, että 

Suomen ei tarvitse enää olla ”pikkuveli-asemassa” Ruotsiin nähden, ja että nykyinen kielipolitiikka 

muistuttaa siirtomaa-ajasta. Tähän yhteyteen liittyvät myös kommentit suomenruotsalaisten 

ajoittaisesta suomalaisten halveksumisesta. A.O. Freudenthalin ajatukset oli yleisin esimerkki tässä 

asiassa. 

 Paljon herätti keskustelua se, miksei kielikysymystä käsitellä enempää mediassa. Keskustelijat 

arvelivat, että vain nykyistä kielipolitiikkaa tukevia lausuntoja päästetään julkisuuteen. Samaa asiaa 

ihmeteltiin politiikassa. Miksei esimerkiksi eduskunnassa käsitellä ruotsin kielen asemaa. Eräs 

nimimerkki kyseli muilta, saisiko hän kannatusta, jos hakisi eduskuntaan tavoitteenaan ruotsin 

opetuksen vapaaehtoistaminen. Aika monet kannattivat. Se tuotiin usein esiin, kuinka netin 

keskustelupalstat ovat ainoita julkisia foorumeita, joissa voi ottaa kantaa kielikysymyksiin ja 

keskustella avoimesti asiasta. 

 Nykyisen kielimallin puolustajien mukaan ruotsin opiskelu on hyödyllistä siinä missä 

muidenkin kielten. Jos pystyy opiskelemaan ruotsia, pystyy opiskelemaan muitakin kieliä. Ruotsin 

opetuksen säilyttäminen ei vaikuta muiden kielten opiskeluun. Nykyisen mallin kannalla olevat 

saattoivat syyttää vastustajia esimerkiksi opiskeluissaan epäonnistuneiksi ja sen takia haluavat 

poistaa ruotsin opetuksen pakollisuuden. Puolustajien mielestä ruotsin opiskelu ja sen 

kannattaminen kertoo kulttuurimyönteisestä asenteesta. Eräs faktaperustelu, joka joskus tuli esiin oli 

pohjoismainen yhteistyö, jossa ruotsin osaaminen on tärkeää. Yleisesti ottaen nykyisen tilanteen 

säilyttäjät vetosivat asenteellisiin argumentteihin, kuten siihen, että ruotsin osaaminen kertoo 

kulttuurisuudesta, ja vastustajat vetosivat erilaisiin faktoihin, kuten lukuihin ja kyselyihin. Tunteet 



olivat keskustelussa esillä. Esimerkiksi rasismi- tai nationalismisyytökset olivat molemminpuolisia. 

Ruotsin vapaaehtoisuuden kannattajat pitivät päävihollisenaan RKP:tä ja nykyisen tilanteen 

kannattajat Suomalaisuuden Liittoa.                    

 


