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ESIPUHE

HYVÄ LUKIJA,

Kädessäsi on teos, joka tarkastelee suomalaisten historiaa ja suomalaisuuden kehitystä aina 
ristiretkiajasta tähän päivään saakka. Tietokirja seuraa historiamme kulkua ennen kaikkea 
kieliolojen näkökulmasta, mutta myös yleisemmin.

Aloittaessaan kirjoitustyötään jo useamman vuotta sitten, eivät kirjoittajat voineet arvata, 
että teoksesta tulisi valmistuessaan niin ajankohtainen, kuin se nyt on. Kielipoliittinen kes-
kustelu on kiehunut viimeisen vuoden ajan kuumana, ja useita erilaisia kannanottoja perus-
tellaan historialla. Kirja onkin vahva pohjateos jokaiselle, joka etsii taustoja kielipolitiikan his-
toriasta tai esimerkiksi yli vuosisataisen kielikeskustelun eri vaiheista.

Kirja etsii vastauksia moniin kiusallisiin, kiellettyihin ja jopa tarkoituksellisesti vaiettuihin 
asioihin suomalaisten historiassa. Kirjoittajat osoittavat tutkimuksiin ja muihin luotettaviin 
lähteisiin perustaen muun muassa, että mielikuva ruusuisesta Ruotsin vallan ajasta on pit-
kälti myytti. Suomen kehittäminen oli tavallisesti toissijaista emämaan kehittämisen rinnalla, 
ja muun muassa Ruotsin suurvaltasodat vaativat Suomelta suhteettomia uhrauksia. Ruot-
sin vallan ajan jälkeen kehitys Suomessa oli huomattavasti nopeampaa kuin se aiemmin oli 
ollut.

Kirja selvittelee myös kieliriidan pitkää historiaa, jonka ikävin luku oli erilaisten rotuteori-
oiden levittäminen Suomeenkin, ja niiden liittäminen kielikysymyksen osaksi. Kirjan pamfl et-
timaisessa loppuosassa käsitellään tämän päivän kiisteltyä kielipolitiikkaa.

Huomiota kiinnitetään myös suomalaisten kielioloihin Ruotsissa, joka Suomesta poikkea-
vasti on virallisesti yksikielinen maa, ja jossa suomea puhuvien kieliolosuhteet ovat olleet hy-
vin erilaiset verrattuna Suomen ruotsinkielisiin.

Tietokirja nojaa historia-alan huippututkijoiden teoksiin, kooten jo tiedeyhteisön kritii-
kin läpäissyttä tietoa omien päätelmiensä pohjaksi. Kirja on usean henkilön yhteistyön tu-
los. Toimituskuntaan ovat kuuluneet professori Erkki Pihkala, dosentti Heikki Tala, toimittaja 
Jaakko Ojanne, kauppaneuvos Kari Hautanen ja diplomi-insinööri Antti Huhtala.

Helsingissä 1.11.2010
SUOMALAISUUDEN LIITTO
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RUOTSIN VALLAN AIKA 

Suomalaiset ovat koko tunnetun historiansa ajan olleet kahden vahvemman valtiollisen ko-
konaisuuden puristuksessa. Kristillinen kirkko jakaantui vuonna 1054 kreikkalaiskatoliseen 
ja roomalaiskatoliseen kirkkokuntaan. Tämä johti niiden välissä olevien alueiden asukkai-
den käännyttämiseen ristiretkillä oman valtapiirin laajentamiseksi. Suomenkielisillä alueilla 
vaikutusvallasta kilpailivat Novgorod lähinnä Karjalassa sekä Tanska ja Ruotsi. Nykykäsityk-
sen mukaan Suomeen tehtiin Ruotsista ristiretki 1150-luvulla. Tanskalaiset tekivät ristiretken 
Suomeen vuonna 1191, mutta paavi siirsi vuonna 1193 Suomen Tanskan Lundista Ruotsin 
Upsalan vakinaiseen alaisuuteen.

Suomenlahdesta tuli Tanskan ja Ruotsin intressipiirien raja. Tanska keskittyi Viron val-
taamiseen (1229) ja Ruotsi Suomen. Birger Jaarli liitti vuonna 1249 Hämeen valloituksella 
Suomen tiiviisti Ruotsiin, jonne alettiin myös maksaa veroja. Ruotsin ote Suomesta saattoi 
vahvistua, koska Novgorod oli heikentynyt vuonna 1240 Venäjälle alkaneen mongolihyökkä-
yksen takia. Etelä-Karjala liitettiin Ruotsiin 1293 ja Pähkinäsaaren rauha vuonna 1323 mää-
ritteli Ruotsin itärajan Karjalan kannaksen halki Raahen tienoille. Rajan ja Vienanmeren väli-
nen alue jäi Ruotsin ja Novgorodin yhteisnautinta-alueeksi, joka jaettiin Täyssinän rauhassa 
vuonna 1595. Piispat sopivat vuonna 1346 Turun ja Upsalan hiippakuntien rajaksi Kemijoen, 
josta näin tuli Ruotsin ”Itämaan” raja.

Ruotsalainen historioitsija Curt Weibull totesi jo 1940 Suomen olleen esihistoriallisen ajan 
lopussa kieleltään kokonaan suomalainen. Tämä kumosi suomenruotsalaisen koulukunnan 
käsityksen, jonka mukaan Suomen ruotsinkielinen rannikkoväestö olisi ollut alkuperäisväes-
töä ennen suomalaisia. Ruotsalainen asutus seurasi ruotsalaisvalloitusta Itämaahan raken-
netun linnoitusverkoston turvin. Etenkin kolmas ristiretki (1293) muistutti paljossa saksalais-
ten tunkeutumista Baltian maihin. 

Niinpä Ahvenanmaan autioituminen vuosina 1000–1150 päättyi Ruotsin valtion asutus-
toimiin. Ne ulottuivat vähitellen Suomen rannikkoa pitkälle itään (ks. kartta s. 11). Tätä nä-
kemystä edustaa ruotsalainen Lars Hellberg, jota on tukenut suomenruotsalainen C.F. Mei-
nander artikkelissaan ”Om svenskarnas infl yttning till Finland” – Ruotsalaisten muutosta 
Suomeen (1983). Eljas Orrman (1990) on ajoittanut Turunmaan ulkosaariston ruotsalaisen 
uudisasutuksen 1100-luvun lopulle.
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RISTIRETKEILYSTÄ MAAHANMUUTTOON

Toisen ristiretken (1249) jälkeen ruotsalaiset etenivät Itä-Uudellemaalle. Pohjanmaan ruot-
salaisasutus sai alkunsa 1300-luvun alussa. Tulokkaiden oikeudet ohittivat suomalaisten pe-
rinteiset oikeudet, ja ruotsalaisten sekä suomalaisten riidellessä kaskimaiden käytöstä, ku-
ningas Birger ratkaisi riidan vuonna 1303 ruotsalaisen pysyvän asutuksen hyväksi. Kuningas 
Magnus Erikson määräsi vuonna 1334, että ruotsalaisilla oli oikeus asettua suomalaisten 
”tulen tuhoamille” maille niitä viljelläkseen neljän vuoden verovapautta vastaan. Hämäläis-
ten kalastusoikeudet Uudenmaan rannikolla siirrettiin vuonna 1347 ruotsinkielisille, kos-
ka kalastusta pidettiin Ruotsissa kaskiviljelyä tärkeämpänä. Kalastuspaikkojen suomenkie-
linen alkuperä näkyy nykyisissä -lax, -sor ja -lot -päätteisissä paikannimissä. Näin siirrettiin 
toimeentuloedellytykset valloitetuilta valtaajille. Kaskimaat sopivat hyvin karjan laitumiksi 
ruotsalaisille, jotka maksoivat veronsa voina suomalaisten maksaessa viljana. 

Ruotsalaisten muuttoalueiden suomenkielinen asutus sulautui ruotsinkielisiin. Suomen-
kielisten kylille annettiin ruotsalaiset nimet, koska suomalaiset olivat ruotsinkielisille vaikeita 
ääntää. Turun saaristossa on tuhansia alkuperältään suomenkielisiä nimiä. Esimerkiksi Ke-
miön ja Paraisten nimet ovat alkuperältään suomenkielisiä ajalta ennen ruotsalaisasutusta. 
Pohjanmaan kylien nimissä tämä on aivan ilmeistä. Niinpä -sal, -sor, -mo, -lot, -päre ja eten-
kin -lax -päätteisten ruotsinkielisten nimien taustalla ovat suomenkieliset päätteet -salo, 
-saari, -maa, -luoto, -perä ja -lahti. Ahvenanmaan Jomala on alkuperältään suomenkielisten 
muinainen kulttipaikka. Täysin ruotsinkielisissä pitäjissäkin on kylännimiä, joiden alkuperä 
on suomenkielinen, Pernajassa Hardom/Hartola, Tätom/Teittilä ja Hapom/Haapakylä puhu-
mattakaan sellaisista nimistä kuin Jurmo/Juurmaa, Malax/Maalahti, Petalax/Petolahti. Terjärv 
(nykyisin Teerijärvi) oli alkuaan Tervajärvi. Finnträsk, Finnby tai Finno paikannimet osoittavat 
alueella olleen ruotsalaismuuttajien tullessa suomalaisia.

Maahanmuuttajat säilyttivät kielensä ja hallinto toimi vain ruotsiksi, joten ajan harvalu-
kuiset asiakirjatkin ovat ruotsiksi. Pieni yläluokka muotoutui ruotsia puhuvaksi, mutta osasi 
aluksi suomea. Koulutus ja virkaura edellyttivät suomenkielisiltä ruotsin oppimista. Suullisen 
tiedon varassa toimivalla, tapaoikeuteen nojaavalla paikallishallinolla oli 1500-luvulle saakka 
suuri merkitys oikeudenkäytössä, ja siinä suomella oli paikallisista kielioloista riippuen tär-
keä sija. Suomalaisten suhteellista riippumattomuutta edisti Kalmarin unionin (1389—1521) 
aikana hallitsijan etäisyys Kööpenhaminassa ja ruotsalaisen aatelin keskittyminen valtatais-
teluun tanskalaisia vastaan. Niinpä linnaläänien hallinnossa käytettiin yhä enemmän suo-
malaisia.

Kanonisen oikeuden sääntöjen mukaan toimivan, valtiosta riippumattoman kirkon kielenä 
oli ennen uskonpuhdistusta keskiajan yleiskieli latina, joskin kansankieltäkin käytettiin saar-
noissa. Turun piispat olivat vuodesta 1291 lähtien suomalaisia, jotka olivat usein opiskelleet 
Keski-Euroopassa tuoden eurooppalaisia vaikutteita. Oma hiippakunta suojeluspyhimykse-
nään Pyhä Henrik teki käsitteestä ”Suomi” kokonaisuuden, joskin osana Ruotsia. 

Keskieurooppalaisuutta edusti voimakas saksalaisvaikutus, sillä Turun porvareista 1300-
luvulla puolet ja 1400-luvulla 20—30 % oli saksalaisia, kunnes he ruotsalaistuivat. Ruotsa-
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Kuva 1. Suomalaiset hakivat jo 1200-luvun lopulta alkaen korkeampaa sivistystä Keski-Euroopan yli-
opistoista. Olemme siis aina olleet sivistykseltämme eurooppalaisia (kartta Jussi Nuortevan väitös-
kirjasta 1997).
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laistuminen koski myös suomalaisia sosiaalisen nousun myötä. Viipurissa saksalaisvaikutus 
oli Turkuakin voimakkaampi ja Hansa-kaupunki Tallinna oli Suomen taloudelle tärkeämpi 
kuin Tukholma. Virassa olevat papit olivat keski-ajan lopulla useimmiten ruotsin- tai saksan-
kielisiä, mutta heidän oli osattava myös rahvaan kieltä suomea. Keskiajalla ei ollut kansallis-
kieltä, vaan käytettiin tilanteeseen sopivaa kieltä, joka oli usein sekakieltä. Ruotsiakin uhkasi 
tähän aikaan ruotsin korvautuminen saksalla etenkin kaupungeissa. Koulutettujen yleiskieli 
oli koko Länsi-Euroopassa latina. Ruotsinkielisten ongelmana Suomessa oli jo tuolloin mur-
teiden suuri eroavuus toisistaan. 

MUUTTOVIRTA LÄNTEEN

Muuttovirta kulki myös Suomesta länteen. Ei tiedetä, kuinka paljon muuttajia oli ja missä 
määrin kyse oli paluumuutosta. Vetovoimaisin kohde oli Tukholma, jonka 6 000 asukkaasta 
1400-luvun lopulla 10—20 % oli Suomessa syntyneitä, joista enemmistö lienee ollut ruotsin-

Kuva 1a. Lähde: Mauno Jokipii - Ensimmäinen ristiretki Suomeen - myyttiä vai todellisuutta, 2002.
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kielisiä. Ruotsalaisen keskiajan tutkijan Adolf Schuckin mukaan suuri osa Upplannin orjista 
varhaiskeskiajan vaihteessa oli suomalaisia ja itäbaltteja. Aikalaislähteiden nimien perusteel-
la tiedetään, että myöhemmin suomalaisia muutti Upplantiin pientilallisiksi. Trögdin kihla-
kunnassa heitä arvioidaan olleen 1540-luvun alussa neljä prosenttia kihlakunnan koko väes-
töstä ja samanlainen tilanne lienee ollut koko Mälarinpuoleisessa Upplannissa.

Kustaa Vaasan aikana ja koko 1500-luvun Tukholmaan värvättiin suomalaisia palvelusvä-
eksi. Suurin osa tulijoista oli ruotsinkielisiltä rannikkoseuduilta, mutta joukossa oli kuitenkin 
sen verran suomenkielisiä, että Tukholmaan perustettiin suomenkielinen seurakunta 1533. 
Saarnaaminen suomeksi alkoi Tukholmassa jopa ennen kuin Turussa. Mälarinlaaksokin tar-
vitsi suomalaista työvoimaa. Kustaa Vaasa vaati voudeiltaan useaan otteeseen suomalaisia 
kaivoksiin, joihin he hänen mukaansa hyvin sopivat. Suomalaisten merkitystä kuvaa, että 
kaivoksia koskeva asetuskokoelma käännettiin suomeksi 1643. Suomessa ei vielä kaivoksia 
ollut.

USKONPUHDISTUS JA SUOMEN KIRJAKIELEN SYNTY

Kustaa Vaasa (1496—1560) hallitsi Ruotsia kuin omaa suurta aateliskartanoa. Keskusval-
lan ote kiristyi paikallishallinnon ja suomalaisten kustannuksella. Kuningas piti Ruotsia kan-
sallisvaltiona, missä suomalaiset joutuivat antamaan aiempaa paljon suuremman panoksen 
emämaan hyväksi sekä veroina että sotaväkenä. Molemmat rasitukset tulivat erittäin ras-
kaiksi 1500-luvun lopulta lähtien. Uskonpuhdistus edellytti Jumalan sanaa omalla äidin-
kielellä, joka merkitsi suomen kielen kirjallisen muodon syntyä ja sen käytön vakiintumista 
uskonasioissa. Vuosina 1542—1625 ilmestyi melko runsaasti suomenkielisiä uskonnollisia 
julkaisuja sekä luotiin 1800-luvun puoliväliin jatkunut suomenkielisen uskonnollisen kirjalli-
suuden perinne. Tavoite ei ollut suomen kielen edistäminen, vaan harhaoppien torjuminen. 

Turun piispaksi nimitettiin vuonna 1558 ruotsinmaalainen Peter Folling(ius). Tämä herät-
ti laajaa tyytymättömyyttä, koska hän ei osannut suomea toisin kuin vuodesta 1291 lähtien 
virassa olleet kotimaiset miehet. Kirkko kuitenkin edisti suomalaisuutta valtion ruotsalaista-
mispyrkimyksiä vastaan. Uskonnon ja lakien yhtenäistäminen kulki vielä kielen yhtenäistämi-
sen edellä, mutta tilanne oli vähitellen muuttumassa, ei vähiten Ruotsissa.

NUIJASODAN MURHENÄYTELMÄ

Kustaa Vaasa vältti valtansa vakiinnutettuaan sotia, mutta toisin kävi hänen poikiensa Erik 
XIV, Juhana herttuan ja Kaarle herttuan aikana. Erik XIV valloitti Tallinnan ja Pohjois-Viron 
1561, mikä lopulta johti 1570 alkaneeseen Itä-Suomea ja Viroa pahoin rasittaneeseen 25-
vuotiseen sotaan Venäjän kanssa. Sota päättyi Täyssinän rauhaan vuonna 1595, mutta jo 
seuraavana vuonna Suomi oli ensimmäisessä sisällissodassaan, nuijasodassa.

Nuijasota (1596—97) johtui Pohjanmaan talonpoikia raskaasti rasittaneesta, mielivaltai-
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Kalmarin Unioni ja sen jäänteiden kohtalo

Tanska, Ruotsi ja Norja liittyivät vuonna 1397 personaaliunioniksi, kun niille kruunat-
tiin Kalmarissa yhteinen hallitsija, Eerik Pommerilainen. Tähän pyrki erityisesti Tanskan 
Valdemar Atterdagin tytär Margareeta, joka oli vuodesta 1363 lähtien aviossa Ruotsin 
ja Norjan kuninkaan Haakonin kanssa. Käytännössä Margareeta hallitsi näitä kolmea 
maata ja Eerikin kruunauksella unioni sai muodollisen sinetin rauhan ylläpitämiseksi. 
Valta siirtyi käytännössä Kööpenhaminaan.

Ruotsi halusi kuitenkin päästä Tanskan vallasta ja kapinointia symboloi Sturen suku, 
jota Helsinki muistaa Sturenkadulla. Sota syttyi vuonna 1517, jossa Sten Sture nuo-
rempi menehtyi ja hänen kannattajansa jäivät ilman johtajaa. Tanskan Kristian II ”Ty-
ranni” houkutteli ruotsalaisaatelin rauhantekoon valheellisella tarjouksella. Kunin-
kaalla oli mielessä syytös ruotsalaisten kerettiläisyydestä. Juonikas rauha tehtiin 1520 
ja ”Tukholman verimessussa” surmattiin 80 Sturen kannattajaa, mm. Kustaa Vaasan 
isä Erik. 

Unioni päättyi ja Tanska menetti otteensa Ruotsiin, jonka hallitsijaksi vuonna 1523 tuli 
Kustaa Vaasa. Hänellä oli kiire organisoida uusi valtio, sillä hallinto oli hajalla, eliitti oli 
tyytymätön ja idässä oli uhkana Venäjä. Suomalaiset siinä välissä toimittivat tarvik-
keita emämaahan ja olivat puskurina. Suomen hallinnointi rakennettiin palvelemaan 
Ruotsin tarpeita, ei rakentamaan omaa järjestäytynyttä yhteiskuntaa suomalaisille. 
Kuninkaan käskyllä organisoitiin postinkuljetus, merenkulkua turvaavia merkkivaloja 
rakennettiin saaristoon, Helsinki perustettiin 1550 ja syntyi suomalainen aateli. 

Ruotsin toiminta oli yhdenmukaista tuolloin Etelä-Amerikassa siirtomaita hankkinei-
den Espanjan ja Portugalin kanssa. Alusmaasta otettiin irti kaikki mahdollinen ja sinne 
asutettiin omaa väkeä sen verran, että infrastruktuuria voitiin kehittää ja alueen hy-
väksikäyttöä syventää. Paikallisista asukkaista poimittiin vasalleja ja palvelijoita. Syn-
tyi säätyjako, jossa saattoi edetä vain omaksumalla valloittajan kielen ja tavat.  Ruot-
silla oli sittemmin siirtomaita myös Karibialla, Kultarannikolla ja Delawaressa. Suomi 
oli tavallaan valtakunnan sisäinen siirtomaa.

sesti kannetusta linnaleiriverosta. Kapinalliset kärsivät ensimmäisen tappion Nokian taiste-
lussa 1.1.1597 ja toisen raskaan tappion Santavuorella 24.2.1597. Ruotsin kuninkaan 1 200 
miehen ratsuväki murskasi 3 000 talonpojan joukon. Taistelu ratkesi aivan alussa ruotsinkie-
listen talopoikien irtauduttua rintamasta ja mentyä vihollisen puolelle. Kuninkaan ratsumie-
histä kuoli muutama, talonpoikia tapettiin 2 000 osin taistelun jälkeen pakenevien jälkiteu-
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rastuksissa. 
Nuijasota merkitsi päätettä paikalliseen itsehallintoon perustuneelle talonpoikaisyhteis-

kunnalle ja läpimurtoa aatelin hallitsemalle sääty-yhteiskunnalle. Maaorjuutta ei Suomeen 
kuitenkaan tullut. Ruotsalaisuuden ote Suomesta vahvistui oleellisesti. Laillista, mutta ka-
tolista kuningas Sigismundia tukeva suomalainen aateli kärsi Marttilassa elokuussa 1599 
tappion Kaarle herttuan joukoille. Syyskuussa Viipurin ja Turun linnat antautuivat hänelle. 
Kaarle mestautti tämän jälkeen joukon suomalaisia aatelisia. Sigismundia tukeneet aateliset 
menettivät läänityksensä ja kolmanneksen perintötiloistaan, papit virkansa ja muut tukijat 
saivat maksaa sakkoa kolmanneksen omaisuudestaan.

Talonpojan mitta täyttyy

Vuosilta 1573 ja 1582 säilyneet tiedot kertovat Ruotsin saaneen Suomesta neljän-
neksen 1500-luvun verotuloistaan (Åström), joten Suomen alue oli hyvin merkittävä. 
Olojen alkeellisuus ja ankaruus huomioonottaen tämä oli suomalaisille talonpojille 
raskasta. He joutuivat tuottamaan verot ja luovuttamaan poikansa sotaväkeen. Täys-
sinän rauha ei yltänyt suomalaisiin, joiden veroriisto jatkui. Jouluna 1595 talonpojat 
hyökkäsivät Pohjanmaalla ja Rautalammilla huovien ja sotilaiden kimppuun. Marras-
kuussa 1596 koko eteläinen Pohjanmaa oli liikekannalla. Joukot etenivät, mutta ei-
vät kyenneet voittamaan Suomen käskynhaltijan, Klaus Flemingin (1535—97) varus-
tettujen ja linnoituksia hallussaan pitävien joukkojen voimaa. Heikki Ylikangas kuvaa 
kapinan syitä selkeimmin: ”(...) talonpojat lausuivat Savonlinnan päällikölle, Gödick 
Finckelle kuultuaan pohjalaisten noususta: ”Jos kainuulaiset (=pohjalaiset) tahtovat 
tulla ja nostaa meidätkin, ei meillä ole mitään sitä vastaan, koska meillä ei kuitenkaan 
ole edessämme muuta kuin nälkä ja kuolema”.

Tuloksena oli kaksi talonpoikaistaloissa tuttua vierasta; nälkä ja kuolema. Talonpoikia 
surmattiin nuijasodassa ja sen jälkiselvittelyissä 3 000. Veroa maksavia taloja oli noin 
30.000, joten menetys oli huomattava. Kymmenen prosentin kato veronmaksukykyi-
sestä väestöstä merkitsi hirmuista taantumista perustuotannossa. Tuhot eivät päät-
tyneet talonpoikien teurastukseen, vaan henkensä menetti myös osa Suomen aateli-
sista — ja asemansa se menetti lähes kokonaan.
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KAARLE IX:N VAIKEA SUOMI-SUHDE

Varmistettuaan itselleen Ruotsin jälkeen myös Suomen, luterilaisuuden puolustaja Kaarle 
herttua lähti vuonna 1601 joukkoineen, johon kuului suurin osa Suomen sotavoimia, Vi-
roon ja Liivinmaalle, mutta Riika jäi valloittamatta. Suomesta otettiin uusia sotilaita ja ve-
roja, vaikka talvella 1602 tuhansia kuoli nälkään kadon takia. Syyskuussa 1605 noin 3 600 
puolalaista murskasi ruotsalais-suomalaisen 11 000 miehen armeijan Kirkholman (Salaspils) 
taistelussa. Ruotsi menetti taistelussa 9 500 ja puolalaiset muutama sata miestä. Katastrofi  
ei kuitenkaan laajentunut koko Ruotsia uhkaavaksi puolalaisten keskinäisten kiistojen takia. 
Suomalaisille vuodet 1596—1605 olivat hyvin raskaita, etenkin kun niitä edelsi 25-vuotinen 
sota Venäjää vastaan.

Itsensä kuninkaaksi vuonna 1604 huudattaneen Kaarle IX aikana Ruotsi valloitti Suomen 
lopullisesti myös paikallistasolla. Se oli raskas isku suomalaisuudelle. Tätä ennen suomalai-
nen aateli oli ruotsia puhuvaa, mutta suomea osaavaa. Poliittisesti valveutuneinta Suomessa 
oli keskiajalla aatelissyntyinen kirkon johto ja 1500-luvulla aateli. Ne edustivat nimenomaan 
suomalaisia näkökohtia ja toimivat solidaarisesti niiden ajamiseksi — jopa kriisitilanteissa 
Ruotsissa noudatettua politiikkaa vastaan asettuen. Nyt Suomen aateliset menettivät mer-
kityksensä.

Suomen aatelille ja kirkolle vihamielinen Kaarle IX pani alulle koko Raamatun suomenta-
misen, mutta se kesti aina vuoteen 1642. Ruotsista tuli komentokieli Suomen rykmenteissä 
ja ruotujakolaitos levitti ruotsia joka pitäjään. Ummikkoupseereita varten Kaarle XII määräsi, 
että Viipurin läänissä oli pidettävä joka kolmas sunnuntai suomenkielisen jumalanpalveluk-
sen lisäksi myös ruotsinkielisen, jotta ruotusotamiesten ruotsin opetus saatiin alkuun.

RUOTSIN METSÄSUOMALAISET

Ruotsin vuosien 1570—95 sota Venäjää vastaan rasitti pitkään itäisiä rajaseutuja. Savolaisten 
muuttohalukkuus olikin suuri, kun heille tarjottiin mahdollisuus muuttaa Keski-Ruotsiin. Sen 
karuille maille savolaisten kaskiviljely soveltui yhtä hyvin kuin Itä-Suomeen. Tärkeimmät vil-
jelykasvit olivat korpiruis ja nauris sekä niiden jälkeen niittyheinä karjalle. Ensimmäiset tiedot 
kaskiviljelystä Keski-Ruotsista ovat vuodelta 1577. Juhana III protestoi vuonna 1580 veljel-
leen Kaarle herttualle savolaisten jousimiesten asuttamista herttuan maille. Sodan vauhdit-
tamana muutto kuitenkin jatkui Kaarle herttuan pyrkiessä lisäämään herttuakuntansa veroa 
maksavaa väestöä. Voutien aktiivinen työvoiman värvääminen Suomesta oli perinne Kustaa 
Vaasan ajoista lähtien. 

Suomalaisten muutto suuntautui 1600-luvun alkupuoliskolla Värmlannin ohella myös 
muualle Keski-Ruotsiin. Norjan rajan tuntumassa ja Norjan puolella oli 1600-luvun puolivä-
lissä niin suuri suomalaisasutus, että voidaan puhua suomalaisseudusta samaan tapaan kuin 
Suomessa oli ruotsinkielistä asutusta Ruotsista tulleen muuttovirran jälkeen. 

Ruotsin viranomaiset ja kantaväestö suhtautuivat 1630-luvun puolivälistä lähtien kieltei-
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sesti, jopa vihamielisesti metsäsuomalaisiin. Heiltä kiellettiin kaskeaminen - ensi kerran 1636 
- ja vaadittiin palautettavaksi Suomeen, häädettiin tiloiltaan ja heidän torppiaan revittiin 
tai poltettiin. Fryksdalin kihlakunnanoikeus määräsi 1646, että jokaisen suomalaisen, joka ei 
opiskellut ruotsia, torppa poltetaan. Asunnottomuus merkitsi irtolaisuutta ja sitä rangaistiin 
pakkotyöllä kaivoksissa. Ruotsalaiset eivät suoneet metsäsuomalaisille edes suomea osaavia 
pappeja, ja Kaarle XI määräsi 1683 karkotettaviksi Helsinglandista kaikki suomenkieliset, jot-
ka eivät opetelleet ruotsia ja opettaneet sitä lapsilleen. Metsäsuomalaisia kiellettiin nyt har-
joittamasta sitä ammattia, jota varten heidät oli Ruotsiin aikanaan houkuteltu. Kaskenpolt-
tokiellon ja suomenkielisten ahdistelun taustalla oli rautateollisuuden kasvanut työvoiman ja 
puun tarve sekä kilpailu niukoista luonnonvaroista. Monet jäivät kuitenkin sitkeästi paikoil-
leen siitä sakkoja tai lahjuksia maksaen.

Värmlannin suomalaisasutus saavutti huippunsa vuonna 1670 ja arviot siitä vaihtelevat 
5 000 hengestä 12 000:een. Värmlannin asekuntoisten miesten luettelossa vuonna 1716 
suomenkielisten osuus oli kuusi prosenttia. Ruotsalaisten kielteisen suhtautumisen takia 
suomalaiset olivat enemmistönä Amerikan Delawareen 1638 perustettuun Uuteen Ruot-
siin muuttaneitten joukossa — osin pakkosiirrettyinä. Uusi Ruotsi siirtyi 1654 hollantilai-
sille, mutta tämä ei pysäyttänyt ruotsalaispainostuksesta johtuvaa muuttoa Amerikkaan 
Norjan kautta. Tylystä kohtelusta ja ruotsalaistamispaineista huolimatta metsäsuomalaiset 
säilyttivät suomentaitonsa koko 1700-luvun käyttäen sitä keskenään, ruotsia osattiin vain 
ruotsalaisia varten. Suomenkieliset sulautuivat vähitellen ruotsalaisiin 1800-luvun kuluessa 
viimeisten suomenkielisten kuollessa 1930-luvulla. Muistoina suomalaisasutuksesta on Kes-
ki-Ruotsissa vain joukko muunneltuja suomenkielisiä paikannimiä.

RUOTSIN KIELIPOLITIIKKA 1600-LUVUN SUOMESSA

Kustaa II Adolf peri isältään Kaarle IX:ltä epäluulon suomalaisia kohtaan. Niinpä vuonna 
1627 alkaen neljä peräkkäistä piispaa lähetettiin Turkuun Ruotsista. Heidän yhdenmukaista-
mistyönsä, samoin kuin Viipurin hiippakunnassa tehottomammin tehty, oli valmistelua vuo-
den 1686 kirkkolaille, joka yhtenäisti kirkkojärjestyksen Ruotsin ydinmaissa.

Valtio tunnistettiin tähän aikaan ylimmistä säädyistä, joten Ruotsin virallisena kielenä oli 
valtioyhteyden takia ja käytännöllisistäkin syistä säätyläisten kieli. Vuoden 1649 kuninga-
tar Kristiinan koulujärjestyksellä koulujen opetuskieleksi latinan sijaan tuli ruotsi Suomen 
todellista kielitilannetta huomioon ottamatta. Toisaalta käytännössä monikaan säätyläinen 
ei välttynyt suomen oppimiselta. Säätykierron, säätyläisyyden sekä sivistyneisyyden ehdot-
tomaksi edellytykseksi vakiintui kuitenkin viimeistään 1600-luvulla ruotsin oppiminen. Toi-
menpiteitä, mitkä olisivat edistäneet tai vakiinnuttaneet suomen käyttöä virallisessa elä-
mässä, viivytettiin. Tämä näkyy talonpoikien valituksina valtiopäivillä, ettei virkoja täytetty 
suomea osaavilla miehillä.
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Talonpoika muonittaa ja talonpoika sotii

Kaarle IX:n hallinto päättyi uhkaavissa tunnelmissa. Aatelisto oli peloissaan ja sota 
syttyi jälleen Venäjän ja Puolan suunnilla. Talonpojilla oli taas käyttöä armeijoiden 
muonittajana ja varustajana, verojen maksajana sekä poikiensa luovuttajana loput-
tomille sotatantereille.

Tanskakin oivalsi hetken hyväksi hyökätä Ruotsin kimppuun. Kaarle kuoli vuonna1611 
ja kuninkaaksi tuli 17-vuotias Kustaa II Adolf (1611—32), joka rauhoitti tilanteen an-
tamalla aatelille lisää oikeuksia ja paremman lain suojan. Aatelisto sai nyt enemmän 
valtaa muihin säätyihin nähden. Valtionhallintoa kehitettiin ja talonpojatkin velvoi-
tettiin — jopa suorastaan pakotettiin — osallistumaan valtiopäiville. Erityisesti suo-
malaisille kyseessä oli vain kallis merimatka Tukholmaan, sillä kieltä ei aina ymmär-
retty ja päätökset tehtiin heidän ylitseen. Muodollisesti talonpojat kuitenkin sidottiin 
virallisiin päätöksiin ja lakeihin - suomalaiset ”saivat ainakin olla mukana niissä pöy-
dissä, joissa päätöksiä tehtiin”. 

Eliitin aseman vahvistuessa myös kirkon asema koheni. Protestanttinen kirkko oli jo 
Lutherin (1483–1546) aikana sitoutunut vallanpitäjiin. Ruotsissa uskonpuhdistuksel-
la rahoitettiin uuden valtion taloudellinen nousu. 1600-luvun Ruotsissa pönkitettiin 
uuden eliitin asema: ”Toinen palkittu osakas aatelin ihannevaltiossa oli kirkko. Heti 
1600-luvun alussa ryhdyttiin uudestaan kohentamaan 1500-luvulla rapistunutta ja 
ränsistynyttä hengellistä organisaatiota. Se sai takaisin korkeat virkansa ja vaikutus-
valtansa ihmismielissä. Vastapalvelukseksi kirkko julisti sääty-yhteiskunnan Jumalan 
säätämäksi ja valvoi tapakontrollin avulla alamaisten uskonnollista ja siveellistä elä-
mää niin tarkkaan, että kaikkinainen eripuraisuus, poliittinen kriittisyys siihen mu-
kaan lukien, tukahtui” (Ylikangas).

Nyt kaikkea poikkeamista valtaa pitävien normeista ja tavoista koetettiin välttää. Val-
lan edustajia mukailivat tietenkin ne, joilla oli etenemisen edellytyksiä säätyhierarki-
assa. Kielen merkitys säätyjen jakajana alkoi korostua. 

Yhtenäistämispolitiikan nimissä Turun tilikamari lakkautettiin vuonna 1641 ja viimeiset 
maapäivät Suomessa pidettiin vuonna 1677. Toisaalta Suomi sai oman hovioikeuden vuon-
na 1622 ja Vaasan hovioikeuden perustaminen vuonna 1776 jakoi maan kahteen oikeuden-
hoitopiiriin. ”Suomi” oli tämän jälkeen vain joukko maakuntia, läänejä ja hovioikeuspiirejä 
Ruotsin valtakunnassa ilman muodollista keskinäistä yhteyttä. Suomella oli ajoittain kenraa-
likuvernööri, mutta vain Pietari Brahen henkilöstä johtuen tämä väliaikaisesti täytetty toi-
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mi muodostui ”kreivin aikana” Suomen erikoisaseman symboliksi, toteaa akateemikko Eino 
Jutikkala. Ruotsi ei siis luovuttanut Venäjälle vuonna 1809 Suomea, vaan joukon läänejään 
sekä palan Lappia Tornionjoesta itään ja Kemijärvestä pohjoiseen.

Ruotsin yhtenäistämispolitiikka Suomessa oli paljon pitkäaikaisempaa ja tehokkaampaa 
kuin Venäjän vastaavat pyrkimykset vuodesta 1899 alkaen. Jälkimmäiset on aiheesta lei-
mattu sortovuosiksi, mutta Ruotsin tekoja ei jostain syystä pidetä sortotoimina. Ruotsiin 
vuoteen 1710 kuuluneitten Vironmaan ja Liivinmaan yhdenmukaistaminen ei aikanaan on-
nistunut, koska Viron ja Liivinmaan saksankielinen aateli ei suostunut luopumaan etuoike-
uksistaan. Ruotsin oma aateli ei puolestaan halunnut Baltian aatelisia jakamaan korkeita 
virkoja. 

SUOMALAISTEN PAKKOSIIRTO 1681–82

Tukholman nopea kasvu 1600-luvulla vaati paljon työvoimaa ja sitä saatiin Suomesta. Enem-
mistö ammattikirvesmiehistä oli Varsinais-Suomesta. Suomenkielisiä oli myös oluenpanijoi-
na, nuottakalastajina, merimiehinä, kuorma-ajureina ja kantajina sekä tietenkin renkeinä ja 
piikoina. Suomenkieliset asuivat lähekkäin Södermalmilla, joka oli 1600-luvun jälkipuolella 
Turun ja Viipurin jälkeen suurin suomalainen kaupunkiyhteisö. Tukholman 60 000 asukkaasta 
vuonna 1700 nelisen prosenttia oli suomalaisia.

Ruotsin armeijasta 30-vuotisessa sodassa 80 prosenttia oli palkkasotilaita. Suomalaisten 
yllättävän suuri osuus Ruotsin laivastossa amiraaleja myöten on huonosti tunnettua. Tar-
kiaisen mukaan Ruotsin laivaston pursimiehistä 1620-luvulla runsas puolet oli suomalaisia 
ja ahvenanmaalaisia. Vuonna 1634 laivastoon otetuista 48 prosenttia oli Suomesta. Vielä 
vuonna 1657 suomalaisten ja ahvenanmaalaisten osuus oli kolmannes sotalaivaston pursi-
miehistä. 

Osa miehistä jäi kunnostamaan Tukholmassa talviteloilla olevia aluksia, osa jäi kuljeske-
lemaan kaupunkiin aiheuttaen monenlaista harmia, ja osa palasi talveksi kotiin Suomeen. 
Talvina 1625—27 sota-aluksia ja suomalaisia oli myös Riiassa ja Elbingissä. Suomalaisten 
saaminen Suomesta kesti etäisyyksien takia kauan, joten jo 1620-luvulla esitettiin, että suo-
malaiset pursimiehet tuli määrätä asumaan Ruotsiin.

Tanskalta vuonna 1645 otettujen Jämtlandin, Härjedalin ja Gotlannin ruotsalaistaminen 
oli helppoa, koska niiden norjalaisen väestön murre oli lähellä ruotsin kieltä. Toisin oli Tans-
kalta vuonna 1658 otetuissa Skoonessa, Blekingenissä, Hallannissa ja Bohusläänissä, joiden 
asukkaat kapinoivat vielä 1670-luvun lopulla. Siksi näissä maakunnissa toteutettiin yhden 
sukupolven aikana eräs Euroopan historian häikäilemättömimmistä ja tehokkaimmista oma-
leimaisuuden nujertamisista. Menetelmät olivat niin modernit, että 1900-luvun totalitääri-
sistä valtioista tunnettuun tapaan valloitettujen maakuntien asukkaiden kerrottiin itse ”va-
paaehtoisesti” anoneen Ruotsin lain ja ruotsalaisten laitosten voimaan saattamista. Tanskan 
kieltä käytettiin kuitenkin yhä kotioloissa, ja vasta kansakoulujen avulla 1800-luvun lopulla 
ruotsalaistaminen saatiin päätökseen. 
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Suomen veri lepää Euroopan pelloissa

Hakkapeliitoista kertoo Anttilan ja Tetrin teos ”Hakkapeliittain jäljillä – Suomalaiset 
Euroopan sotakentillä”. Hakkapeliitta lienee ensimmäinen suomen kielestä juontuva 
sana eurooppalaisiin kieliin (suomalainen hyökkäyskomento ”hakkaa päälle!”. 1600-
luvun historioitsijat kirjasivat hakkapeliittojen osuuden sotatapahtumiin, ja Euroo-
pan tantereille vietyjä suomalaistaistelijoita kiiteltiin. Hakkapeliitta oli mies ja hevo-
nen, aikansa taistelupari. Talonpoikastalo joutui luovuttamaan kruunulle miehen ja 
ratsun, ”hyvän hevosen”. Näillä suomalaisilla ratsumiehillä ei ollut muuta mahdolli-
suutta kuin ”hakata päälle”, sillä soturi yritti tietenkin säilyttää henkensä. Sitkein, ur-
hoollisin ja onnekkain sai joskus kunniaakin.

Kustaa II Adolfi n hollantilaissyntyinen henkilääkäri Johannes Narsius kirjoitti 1626 
suomalaisista ratsumiehistä puolalaisista Wallhofi ssa saadun voiton jälkeen: ”Suo-
malaisen kansakunnan hankkima oli tämä voitonseppele, kun muu sotaväki vain kat-
seli taistelun kulkua.” Uljas lausuma ei kerro, että suomalaiset moukat oli taistelussa 
hyvä panna kärkeen kuluttamaan vihollista, jotta ruotsalaiset voisivat käydä heiken-
netyn vihollisen kimppuun. Joskus kävi niin onnellisesti, että jo kärkijoukko kukisti 
vastustajan. 

Italialainen kreivi Gualdo jatkaa suomalaisten suitsuttamista. Breitenfeldin taistelus-
ta 17.9.1631 hän maalailee näin, ”etteivät keisarilliset enää kyenneet kestämään tä-
män kansan hurjia iskuja, miesten, jotka eivät tunteneet mitään kuolemanpelkoa ja 
joita voiton toivo innosti.” 

Kuningas kaatui Lützenissä 6.11.1632, mutta sota loppui vasta vuonna 1648. Hakka-
peliittojen lisäksi pitkä Eurooppaa raunioittanut sotaretki vei paljon jalkaväen mie-
hiä. 30-vuotisen sodan tappiot olivat 50 000 — 60 000 miestä. Suomalaisten panos 
Ruotsin suurvalta-aseman levittäjänä oli järkyttävän suuri. Voitetuilta alueilta otet-
tiin ryöstösaalista ja kaikki irti saatu arvoesineistö, taide, ruokatarpeet, symboliset 
voiton merkit ja trofeet päätyivät Tukholmaan — olivathan kaikki ylipäälliköt Hornia 
lukuun ottamatta ruotsalaisia. 

Kuva 2. Suomalaisten miesten veri lepää Pohjois-Euroopan pelloissa. So-
tasaalis päätyi Tukholmaan ja suomalaisille jäi vain hakkapeliittain mai-
ne, jota tässä edustaa lisämaksullinen postimerkki sotavuodelta 1940.
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Kaarle XI perusti vuonna 1680 Blekingeen Karlskronan sotalaivaston satamaksi, sillä Tuk-
holma oli liian kaukana Tanskalta valloitettujen maakuntien puolustamiseksi. Suomalaiset 
pursimiehet olivat nyt entistä kauempana laivaston sijaintipaikasta ja tämä hidasti pahasti 
liikekannallepanoa. Ongelma ratkaistiin pakkosiirtämällä tuhansia suomalaisia vaimoineen ja 
lapsineen Karjalaa ja Pohjanmaata myöten vuosina 1681—82 Blekingeen ja Smoolantiin. Vie-
lä vuonna 1688 Viipurin maaherra lähetti 19 vaimoa ja 20 lasta Blekingeen, missä suoma-
laisten osuus väestöstä nousi 10 prosenttiin. Osa pakkosiirretyistä oli ruotsinkielisiä, mutta 
heilläkin oli vaikeuksia ymmärtää paikallista tanskan kieltä. Asuinolot olivat kurjat eikä edes 
suomea osaavaa pappia saatu, muista omakielisistä palveluista puhumattakaan, koska asia 

Kuva 3.  Suomalaisten pakkosiirrot Skooneen 1600-luvulla. Suomalaisia pidettiin luotettavampina 
kuin alkuperäisiä Skoonen tanskalaisia asukkaita. (Kartta Kari Tarkiainen, Finnarnas historia i Sveri-
ge 1, s. 113, 1990).
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oli ”vaikeasti järjestettävissä.” Jotkut pakkosiirretyistä pakenivat Suomeen ja vanhoja miehiä 
päästettiin takaisin. Sisämaan suomalaisten merimiestaitoja ei pidetty hääppöisinä, mutta 
suomalaiset olivat ”uskollisempia esivallalle” kuin vallatun alueen tanskalainen väestö. Ble-
kingeen siirretyt suomalaiset ruotsalaistuivat nopeasti toisin kuin omissa oloissaan asuvat 
metsäsuomalaiset.

SOTAVÄENOTOT

Suomea suuresti rasittaneista sotaväenotoista on tietoja vasta 1610-luvulta, jolloin ruodu-
tusluetteloita alettiin laatia järjestelmällisesti. Väenotto koski joka kymmenettä miestä, mut-
ta käytännössä kruunu vaati ylimääräistä miehistöä. Ruodut pyrittiin pitämään täysilukuisi-
na, joten lyhytkin sota merkitsi uusia sotaväenottoja.

Suomen väestönkasvu pysähtyi 1500-luvun lopulla nuijasodan, muiden toistuvien sotien 
ja nälkävuosien takia, mutta silti Suomi asetti 1600-luvulla kaksin verroin enemmän sotilaita 
ja ratsumiehiä vakinaiseen palvelukseen. Suomalaiset tukivat yli 10 000 miehen vakinaisella 
sotavoimalla Ruotsin suurvalta-asemaa. Keskimäärin 400 000 hengen väestölle tämä oli ras-
kas rasitus. Sotaväenotot yltivät raskaimpina vuosina 2 600—2 800 mieheen, kun vuosittain 
syntyi 5 000—6 000 poikalasta.

Kokonaistappiot 30-vuotisessa sodassa (1618—48) olivat noin 40 000 miestä. Muitakin 
sotia käytiin. Lisäksi tulevat ne kolminkertaiset armeijat, jotka “sankarikuningas” Kaarle XII 
kulutti, joten vuosien 1700—21 tappiot on arvioitu 60 000 mieheksi. Kun Suomen väliluku oli 
vuonna 1695 noin 500 000 henkeä, se oli vuonna 1721 nälkävuosien, Suuren Pohjan sodan ja 
isovihan jälkeen enää 320 000 — menetetty Karjala mukaan lukien runsaat 400 000. Vuoden 
1721 jälkeen Suomen asema parani, jos unohdetaan pikkuvihan aiheuttamat miehitystuhot, 
koska vuosien 1741—43 ja 1788—90 sodat käytiin osin ruotsinruotsalaisilla joukoilla. 

Suuri Pohjan sota

Suuressa Pohjan sodassa Ruotsia vastaan olivat Venäjä, Puola ja Preussi. Kaikilla oli 
kaunaa laajentumishaluista ja aggressiivista Ruotsia kohtaan. Sodan alku sinetöitiin 
vuonna 1699 Dresdenissä, kun Puolan kuningas August II Väkevä ja Tanskan kunin-
gas Fredrik IV sopivat Liivinmaan valtaamisesta ruotsalaisilta. Venäjä kiinnostui myös 
liittoutumasta.

Asia oli kuitenkin vuotanut Tukholman tietoisuuteen ja jo samana vuonna koottiin 
varusteluveroa. Seuraava vuosisatakin aloitettiin samanlaisella veronkannolla. Hel-
mikuussa 1700 Puolan joukot hyökkäsivät Riikaan ja Suomen rykmentti pantiin lii-
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kekannalle. Baltiassa jo olleiden 8 000 miehen lisäksi koottiin Suomesta kaikki mah-
dolliset joukot, joita täydennettiin uusilla lisäjoukoilla. Sotaan vietiin 7 000 miestä ja 
näin poistettiin Suomen alueelta kaikki edes teoriassa aluetta puolustamaan kyennyt 
sotaväki. 

Suomalaisille oli kohtalokasta, kun elokuussa 1700 Pietari Suuri liittyi sotaan. Sota-
toimien kiihtyessä tehtiin Suomessa uusi suonenisku ja nyt turvauduttiin suoranai-
seen valehteluun, jotta vastahankaa ei ilmenisi. Luvattiin, että sotaväkeen otettavat 
jäisivät nimenomaan Suomen aluetta puolustamaan. Sotilaat siirrettiin kuitenkin vä-
littömästi Viroon ja Inkerinmaalle.

Narvassa ruotsalaiset saavuttivat 20.11.1700 voiton venäläisistä, mutta karoliiniar-
meijan voittamattomuuden maine ei pitkän päälle riittänyt. Sota jatkui edelleen puo-
lalaisia ja saksalaisia vastaan. Pietari Suuri tarjosi vuonna 1703 Ruotsille rauhaa, 
mutta se ei sopinut, koska Pietari halusi pitää Inkerinmaan. Uusi pääkaupunki Pietari 
oli rakenteilla ja tsaari halusi aluetta sen turvaksi. Meriyhteyksiä arvostava tsaari tar-
vitsi myös lisää rannikkoa.

Sota jatkui Ruotsille kohtalokkain seurauksin. Kaarle XII lähti elokuussa 1707 kohti 
Moskovaa. Venäläiset turvautuivat poltetun maan taktiikkaan. Verkkainen etenemi-
nen ja talvi 1708—09 verottivat armeijan voimia ja moraalia kolmanneksen joukoista 
menehtyessä. 

Ylivoimaiset venäläiset löivät Pultavassa 28.6.1709 karoliiniarmeijan. Sotavangit me-
nehtyivät Venäjän kaivosteollisuuden ja uuden pääkaupungin rakennustyömailla. 
Kuningas itse vetäytyi viideksi vuodeksi harrastamaan kabinettijuonitteluja Turkkiin 
sulttaani Ahmed III:n hoviin. Valtakunnan hallinnointi sotineen kaikkineen oli ulkois-
tettu, ja Suomi jätetty tyystin oman onnensa nojaan. Turkki päätti vuonna 1713 so-
tansa Venäjää vastaan. Sen jälkeen Kaarlen oleskelu sulttaanin hovissa ei enää ollut 
merkittävää. 

SUOMI RUOTSIN VALTIONTALOUDESSA

Suomi pidettiin talouspoliittisin määräyksin siirtomaan asemassa tai periferialoukussa. Ul-
komaankaupassa tapuli- ja tullipolitiikka merkitsi sitä, että vain muutamilla kaupungeilla 
- Viipurin, Helsingin ja Turun porvareilla - oli oikeus käydä ulkomaankauppaa. Pohjanmaan 
kauppapakko kielsi kaupankäynnin muuta kuin tapulikaupunkien, lähinnä Tukholman kans-
sa 150 vuoden ajan vuoteen 1765 asti. Suomen tärkeimmän ja miltei ainoan vientituotteen 



24

tervan vienti oli Tukholman kauppiaiden hallitseman Tervakomppania n yksinoikeus vuosina 
1648—1717. Ensimmäinen suomalainen alus ylitti Atlantin vasta vuonna 1769.

Professori Annalan tutkimusten mukaan Suomi sai vain muutaman prosentin teollistami-
seen tarkoitetusta manufaktuurirahastosta. Vasta vuoden 1772 jälkeen Suomeen saatiin ra-
hoitusta Suomenlinnan rakentamisen lisäksi hallintorakennuksiin ja Turun Akatemian uudis-
rakennukseen. Ruotsin vallan ajalta Suomessa ei olekaan juuri kivitaloja tai muita arvokkaita 
perusrakenteita siitä yksinkertaisesta syystä, ettei Suomen sallittu vaurastua, vaan omaisuus 
siirrettiin emämaahan. Suomi maksoi tavattoman korkean hinnan ruotsalaisesta sivistykses-
tä ja rajamaan asemastaan Venäjää vastaan.

Suomen asemaa Ruotsin valtion- ja sotataloudessa on selvitetty vähän. Professori Sven-
Erik Åström on yrittänyt sitä Ruotsin vallan aikaa koskevien satunnaisten ja osin epäluotet-
tavien tietojen pohjalta. Vuosilta 1573 ja 1582 säilyneet tiedot osoittavat, että kruunu sai 
1500-luvulla Suomesta neljäsosan verotuloistaan. Talonpoikien riisto maanmyynteinä, pant-
tauksina sekä aatelin saamina perinnöllisinä läänityksinä ja lahjoituksina oli alkanut vuoden 
1570 vaiheilla. Tämä vähensi kruunun tuloja, koska aatelin ei tarvinnut maksaa veroja. Aate-
li sai Suomesta ennen vuotta 1600 noin 2000 taloa ja 1611—32 vielä noin 1700 taloa. Lah-
joitukset ja läänitykset aatelille annettiin pääosin Suomesta. Suomesta saatujen verotulojen 
osuuden on arvioitu 1626—38 olleen 10—20 prosenttia. Vuoden 1648 ja etenkin 1658 jälkeen 
Suomen taloudellinen merkitys väheni oleellisesti, koska Tanskalta otetut maakunnat olivat 
rikkaita. Vuodelta 1696 olevista tiedoista ilmenee, että Suomesta tuli vain 8—9 % koko Ruot-
sin valtakunnan vakinaisista tuloista.

Ruotsin aluemenetysten jälkeen vuonna 1721 Suomen merkitys jälleen kasvoi. Englannis-
ta ja Venäjältä saadut avustukset korvasivat ne, joita Ranska oli maksanut vuoden 1789 val-
lankumoukseen asti. “Suomalainen menosääntö” tuotti kaksi miljoonaa hopeataaleria, joten 
suomalaiset ja ranskalaiset veronmaksajat tukivat yhtä paljon Ruotsia. Ranskasta saadut ra-
hat käytettiin lähinnä linnoitustöihin, etenkin Viaporin (Suomenlinnan) rakentamiseen Poh-
jolan voimatasapainon säilyttämiseksi. Englantilaisilla avustuksilla (1,5 milj. puntaa) makset-
tiin taas osa Suomen sodan (1808—09) kuluista.

1700-luvulla Suomen maksamat verot hädin tuskin riittivät Suomen hallinnosta ja maa-
han sijoitetusta sotaväestä aiheutuviin menoihin. Isonvihan jälkeen Suomelle myönnettiin 
myös verohelpotuksia sota- ja miehitysvaurioitten korvaamiseksi. Kuninkaan hovinpidon 
ja muut vastaavat menot Ruotsi maksoi itse. Tukholman linnan rakentamiseksi kannetuis-
ta veroista 20—25 % tuli Suomesta.Ruotsin sotapolitiikan seuraukset, isoviha (1714—21) ja 
pikkuviha (1741—43) edistivät Suomen ruotsalaistumista heikentämällä Suomea henkisesti 
ja taloudellisesti. Mitä korkeammassa asemassa säätyläinen oli papisto mukaan lukien, sitä 
todennäköisemmin hän pakeni isonvihan aikana Ruotsiin; esimerkiksi 63:ta nimismiehestä 
41. Pakolaisista kaksi kolmasosaa oli rahvasta, koska Ahvenanmaa ja Turun saaristo tyhjeni-
vät miltei kokonaan. Seitsemän vuoden pakolaisuus Ruotsissa ruotsalaisti paenneita. Osa jäi 
Ruotsiin ja heidän tilalleen muutti syntyperältään ruotsalaisia. Ruotsalaisia lähetettiin jopa 
suomalaisten ruotusotilaitten tilalle. Suomen kielen asemaa heikensi myös, että ruotsalais-
ten yhteiskuntateorioiden mukaan yksikielisyys oli suotavaa. Pikkuvihankin aikana pakolais-
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uus oli merkittävää, joskin isonvihan aikaan verrattuna vähäisempää ja ennen kaikkea lyhyt-
aikaisempaa. Eniten paettiin jälleen Ahvenanmaalta ja Turun saaristosta. 

Isoviha

Tsaari Pietari varmisti uudelle pääkaupungilleen rauhallisen ympäristön. Suomelle se 
merkitsi isonvihan ajanjaksoa. Toukokuussa 1713 venäläiset olivat Helsingin edus-
talla ja syyskuussa he matkasivat jo pohjoiseen. Ruotsalainen eliitti, virkamiehet, so-
tilasjohto, papisto, porvaristo ja muu kynnelle kykenevä ja varakkaampi väki pakeni 
Tukholmaan. Puolustuskyvytön rahvas jäi miehittäjän armoille. Vetäytyvä Ruotsin ar-
meija, samoin kuin venäläisetkin, käyttivät poltetun maan taktiikkaa. Länsirannikko 
ja Pohjanmaa kokivat suurinta kurjuutta. Tuhansia ihmisiä vietiin Venäjälle pakko-
työhön. Suomen alue oli sotatantereena, tarvikereservinä ja suojavyöhykkeenä. 

Ruotsalaiseen politiikkaan kuului esittää venäläiset hirvittävinä raakalaisina, joilta 
Ruotsin kuningas suomalaisia ihmisiä suojelisi. Onnettomat tapahtumat tietysti an-
toivat pontta tällaiselle ja Suomeen kylvettiin siemen ryssänvihalle. Kaarle XII ratsasti 
takaisin luhistuvaan kuningaskuntaansa. Itämeren alue oli jo venäläisten käsissä, ja 
Tanska sekä Preussi aloittivat sotatoimet Ruotsia vastaan vuonna 1715. 

Sotatoimet luisuivat yhä surkeammalle tolalle ja Kaarle päätyi alkuvuodesta 1716 
Norjaan. Hänen sotkeuduttuaan Ison Britannian sisäpolitiikkaan, aloitti Englannin 
kuningashuonekin Kaarlen vastaisen toiminnan. Sortuva kuningas tarvitsi arvoval-
tansa ja uskottavuutensa palauttamiseksi nimellisen sotilaallisen voiton edes jossa-
kin. Kohteeksi valittiin Norja. 

Piirittäessään Fredrikstenin linnoitusta 30.11.1718 Kaarle XII ammuttiin. Edelleen kiis-
tellään, ampuiko kuolettavan laukauksen omien joukkojen sotilas. Kuninkaasta tuli 
kuitenkin eräänlainen sankari, joka kaatui joukkojensa keskellä — mutta niin kaatui 
joukkojakin. Keski-Ruotsissa Norjaan hyökänneet ja Kaarlen kuoleman jälkeen lumi-
myrskyssä perääntyvät joukot juuttuivat tuntureille lähelle Duvedin kylää. Kaikkiaan 
noin 3.000 sotilasta menehtyi huonoon varusteluun, nälkään ja pakkaseen. Kaksi kol-
masosaa heistä oli suomalaisia. Piinallinen ajanjakso päättyi Uudenkaupungin rau-
haan 30.8.1721. 

Kaarle XII onnistui hävittämään paitsi viidenneksen Suomen väestöstä ja laskematto-
masti muita resursseja, myös Ruotsin suurvalta-aseman ja sen sotilaallisen merkityk-
sen. Korkeimmalle häntä arvostavat tänään ruotsalaiset uusnatsit, jotka kokoontuvat 
hänen patsaansa juurelle muistelemaan suurta soturikuningasta. 
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EI OIKEUTTA MAASSA SAA, KEN RUOTSIA EI TAIDA

Jo 1600-luvulla oli esitetty, että Suomeen asetettavat virkamiehet osaisivat suomea, sillä 
käytännössä asioita oli vaikea hoitaa ilman suomentaitoa. Virkojen täyttäminen sai näin kie-
lipoliittisia ulottuvuuksia, koska virkakielenä ja asiakirjojen kielenä oli vain ruotsi. Suomen-
kielisten asetusten ja määräysten puute vaivasi yhä kipeämmin etenkin verojen kantoa ja so-
tamiehen pitoa koskevien määräysten toteuttamista. Raaseporin ja Porvoon seutujen rahvas 
pyysikin — pyynnöt siis tulivat kaksikieliseltä Uudeltamaalta — uusien asetusten julkaisemis-
ta järjestelmällisesti suomeksi. Valtaneuvosto päättikin vuonna 1725, että tärkeimmät ase-
tukset oli julkaistava myös suomen kielellä.

Lakien ja asetusten kääntäminen oli kuitenkin tilapäisjärjestelyiden varassa, koska Turun 
hovioikeus ja lääninhallitus eivät siihen suostuneet työvoimapulaan vedoten. Tukholman 
kansliakollegioon saatiin vuonna 1735 kielenkääntäjän virka, mutta sen hoitaja vangittiin 
vuonna 1740. Vuoden 1734 uutta yleistä lakia alettiin kuitenkin oitis suomentaa, mutta kun 
hallitus ei suostunut maksamaan kääntäjälle palkkiota, sitä ei lähetetty painettavaksi. Kun 
suomalaiset yhä penäsivät suomennosta, hallitus määräsi sen painettavaksi ja se ilmestyi lo-
pulta vuonna 1759. Kääntäjäparka oli kuollut 15 vuotta aikaisemmin. 

Ruotsalaiset eivät siis pitäneet kiirettä suomalaisten kielitoiveitten toteuttamisessa eivät-
kä virkanimityksissä. Tuomarinvirkoihin pyydettiin vuonna 1731 maan kieltä hallitsevia mie-
hiä, ja hallitus vastasi, että kielitaito otettaisiin huomioon virkojen täytössä. Käytännössä ei 
tapahtunut yhtään mitään, joten Suomessa alettiin olla yhä tyytymättömämpiä. Yleisesti va-
litettiin, että oikeuden saaminen ja asioitten hoito oli mahdotonta, ellei osannut ruotsia, kos-
ka tuomarinvirkoihin nimitettiin yhä useammin ruotsalaisia. 

Varsinaissuomalaiset tekivät vuonna 1738 valtiopäiville aloitteen Suomen hallinnollisten 
olojen korjaamiseksi. Se herätti melkoista huomiota ja hallintouudistusta koskevan kohdan 
marginaaliin valtaneuvokset merkitsivät: ”Luetaan siinä olevien monien outojen ehdotusten 
johdosta”. Valtiopäivien salaisessa valiokunnassa sukeutui kova kiista Suomessa olevien vir-
kamiesten suomentaidon tarpeellisuudesta. Turkulainen porvari Esaias Wechter uskalsi pu-
hua jopa suomalaisten syrjinnästä. Tähän Turun hovioikeuden silloinen presidentti, Ruot-
sista tullut Samuel Åkerhielm lausui kuulijoitten harkittavaksi, oliko ”tarkoituksena erota 
Ruotsista”. Mihinkään uudistuksiin ei anomus johtanut. Åkerhielm syytti vastustajiaan, että 
anomuksella haluttiin estää ruotsalaisia hakemasta virkoja Suomesta. Kun Wechter erehtyi 
käyttämään ilmaisua ”suomalainen kansakunta” hänelle huomautettiin kiihtyneessä mieli-
alassa, ettei saanut puhua erosta Suomen ja Ruotsin välillä, ”jotka olivat yksi kansa, joilla on 
sama laki ja sama hallitusmuoto”. Tässä keskustelussa suomenruotsalainen vapaaherra Hen-
rik Wrede lausui sittemmin kuuluisat asennetta heijastavat sanansa ”Suomalaiset mätämu-
nat aikovat liittyä venäläisiin ja antaa ruotsalaisille selkään, jos heitä kohdellaan huonosti.” 
Päätökseksi tuli, että suomen kielen taito otettaisiin virkoja täytettäessä huomioon, sikäli 
kuin olosuhteet sen sallivat. Käytännössä ne ”eivät sitä sallineet”, joskin joskus hakija nimit-
täjän iloksi ja kansan hyödyksi osasi myös suomea.
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UMMIKOT VALTIOPÄIVILLÄ

Valtiopäivillä ummikkosuomalaisilla, lähinnä talonpoikaissäädyn edustajilla oli vaikeuksia 
osallistua asioitten käsittelyyn, koska olivat kaksikielisten kollegoittensa tulkkauksen varas-
sa. Talonpojat pyysivät vuonna 1734 avukseen tulkkia, mutta oma sääty hylkäsi anomuksen. 
Ruotsalaista talonpoikaa eivät kiinnostaneet suomenkielisen säätyveljen kielivaikeudet. Ajan 
mittaan tilanne kuitenkin parani, kun säädyn sihteeriksi tai kirjuriksi valittiin myös suomea 
osaava henkilö. Vuoden 1771 valtiopäiviltä alkaen suomalaiset saivat entistä paremmin tulk-
kausapua pielisjärveläisen Tuomas Kuittisen ilmoitettua pitkässä suomenkielisessä puhees-
saan, etteivät suomalaiset osallistu päätöksentekoon, ellei asioita heille tulkita. Myönnytys 
johtui ajan puoluetaisteluista. Pelko tyytymättömien suomalaisten siirtymisestä vastapuolen 
riveihin pani ottamaan huomioon heidän toivomuksensa.

SUOMEN KIELTÄ KUMMEKSUTAAN

Ruotsin kieli ja ruotsalainen kulttuuri saivat 1700-luvulla entistä lujemman otteen Suomessa 
sivistyneistön siirtyessä käyttämään lähes yksinomaan ruotsia. Syynä oli yliopistokoulutus, 
sillä suomenkieliset eivät opiskelleet vain Turun yliopistossa, vaan etenkin pohjalaisia hakeu-
tui Upsalaan. Turun koulussa kiellettiin K. F. Mennanderin aikana suomen puhuminen väli-
tunneilla (kielto on ollut käytössä Suomessa vielä 2000-luvulla mm. Porvoon ruotsinkielises-
sä Lyseonpuiston koulussa ja Ruotsin useassa kunnassa).

Komissiovirkamies Ulrik Rudenskiöld ehdotti matkaraportissaan vuodelta 1741 Suomen 
kieliolojen muuttamista ruotsalaisilla siirtolaisilla. Ruotsalainen matematiikan professori 
Nils Hasselblom etsi keinoja, miten ”ruotsin kieli voitaisiin vähitellen ja ehkä piankin saat-
taa kaikkialle Suomeen”. Opetuksesta vastaavien kirkonmiesten oli opastettava lapsia puhu-
maan ruotsia ja taidon lisääntymisestä oli vanhempia palkittava — ajatus ruotsin kielilisästä 
on siis vanha.

Ruotsin maanmittauskonttorin johtaja Jakob Faggot puuttui vuonna 1745 Suomen kie-
likysymykseen uskoen ruotsin voimaan talouden edistämisessä. Suomalaisille oli opetetta-
va ruotsia ”niin että he muuttuisivat kieleltään yhtä hyviksi ruotsalaisiksi kuin mieleltään”. 
Faggot kummasteli, ettei 700 vuotta ollut riittänyt suomalaisille ruotsin oppimiseen. Ruot-
salainen piispa Anders Rhyzeliuskin huomautteli virkaveljelleen Jusleniukselle suomalaisten 
velvollisuudesta ruotsalaistua, koska aikaa siihen oli ollut 600 vuotta. Mutta toisenlaisiakin 
ajatuksia esiintyi. Henrik Gabriel Porthan (1739—1804) uudisti suomalaisen historiankirjoi-
tuksen Aurora-seurassa. Hän oivalsi Suomen ja suomalaisten erityislaadun Ruotsin osana ja 
että vallanpitäjät olivat pahoin laiminlyöneet suomen kieltä.
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Kaunaista hallintoa ja pientä vihaa

Kaarle XII sotaseikkailuista otettiin sen verran opiksi, että kuninkaalta riistettiin valta. 
Alkoi ”hattujen” ja ”myssyjen” aikakausi. Nämä saattoivat tehdä valtiollisia päätöksiä 
kuninkaan tahdosta riippumatta aina vuoteen 1772. 

Kaarlen kuoltua kuningattareksi tuli Ulrika Eleonora. Hän oli välivaiheen hallitsija ja jo 
vuonna 1720 hän luopui kruunusta. Varsinainen hallitsija oli hänen miehensä Fredrik 
I. Valta oli kuitenkin nyt valtiopäivillä ja kansliapresidentti Arvid Horn pyrki pitämään 
maata erossa Euroopan valtariidoista ja sodista. Ruotsissa oli kuitenkin vielä paljon 
voimia, joille oli vaikeaa hyväksyä suurvalta-aseman menetys. Puolueettomuus- ja 
varovaisuuspolitiikan kannattajia alettiin kutsua ”yömyssyiksi” ja sotaisamman op-
position edustajia ”hatuiksi”. 

Suomalaisille tilanne ei kuitenkaan merkinnyt elämänmenon kohentumista. Valtio-
päivät päätti näet vuonna 1741 aloittaa revanssihyökkäyksen Venäjää vastaan. Ku-
ninkaan ääni ratkaisi sotaan lähdön. Ruotsin onnettomasta sodanjohdosta ja huo-
nosta valmistelusta johtuen venäläiset olivat tuota pikaa Lappeenrannassa ja alkoi 
pikkuviha (1741—43). Siviiliväestö ei joutunut kokemaan yhtä ankaria oloja kuin pari 
vuosikymmentä aikaisemmin, mutta Ruotsi menetti lisää itäisiä alueitaan. Nyt Ola-
vinlinnakin jäi venäläisille ja maareservi oli jälleen pienentynyt.

Fredrik I eli iäkkääksi ja kuoli vuonna 1751. Jo vuonna 1748 saamiensa halvauskoh-
tauksien jälkeen hänen nimensä lyötiin leimasimella asiakirjoihin. Saksankielinen ku-
ningas ei ollut koskaan vaivautunut opiskelemaan kunnolla ruotsia. Valtaistuimelle 
nousi vuonna 1751 Adolf Fredrik, joka kyvyttömyydestään johtuen sai kokea suo-
ranaista häväistystä valtiopäiviltä. Hänen puolisonsa Lovisa Ulrika oli taipuvainen 
juonitteluun, mikä entisestään heikensi kuninkaan asemaa ja edellytyksiä puuttua 
politiikkaan. Kuningas menehtyi vuonna 1771 ylenpalttisen laskiaisaterian jälkiseu-
raamuksiin. 

Hänen poikansa Kustaa III kaappasi yksinvallan takaisin vuonna 1772. Kuningataräiti 
sai kuitenkin aikaan vielä yhden Suomea koskevan riidan levittämällä katkerana mi-
niästään huhua, että tämän poika, kuninkaana Kustaa IV Adolf, olisi suomalaissyntyi-
sen tallimestari Adolf Fredrik Munckin äpärä.
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RUOTSIN VALLAN AJAN ITSENÄISYYSSUUNNITELMAT

Valtatasapaino muuttui ratkaisevasti Kustaa III:n vallankaappauksen johdosta vuonna 1772. 
Se lopetti vapauden ajan säätyvaltiopäivien vallan ja palautti hallitsijakeskeisen hallitusmuo-
don. Suomalaisissa alkoivat elää itsenäisyyssuunnitelmat vaikka Venäjän avulla; olihan Ruot-
si jatkuvasti tylysti torjunut Suomen hallinnon uudistukset. Ajatusta ajoi erityisesti Göran 
Magnus Sprengtporten (1740—1819). Hän oli ollut oppilaana Tukholman kadettikoulussa, 
missä ruotsalaiset toverit katkeroittivat hänet suomalaistollouteen kohdistuvalla pilkante-
olla. 

Hän erosi vuonna 1780 Ruotsin armeijan palveluksesta alkaen suunnitella itsenäistä Suo-
mea, jolle hän luonnosteli hallitusmuodon Amerikan Yhdysvaltojen malliin. Hän muutti Pie-
tariin vuonna 1786 ja alkoi ajaa Suomen erottamista Ruotsista ja sen muodostamista Ve-
näjän suojeluvaltioksi. Hän oli vuosina 1808—09 Suomen kenraalikuvernööri. Anjalan liitolla 
vuonna 1788 ei tutkimusten mukaani ollut osaa itsenäisyyshankkeissa, kuten Kustaa III:n 
propaganda väitti. Siihen osallistuneet upseerit tavoittelivat valtiopäivien koollekutsumista 
ja rauhaa Venäjän kanssa kuninkaan laittomasti aloittamassa ja eniten Suomea rasittavas-
sa sodassa.

Itsenäisyyssuunnitelman tilalla ja osittain sen sijaan oli toinen usein unohdettu hanke. 
Autonomiaa Ruotsin yhteydessä ajoi kapteeni Carl Henrik Klick, joka katsoi, että ruotsalai-
set olivat halki vuosisatojen sortaneet suomalaisia ja ylenkatsoneet heitä. Ruotsalaiset ei-
vät vähääkään huolehtineet Suomen kansan menestyksestä, vaan ”hallituksen tarkoituksena 
on ollut pitää Suomen kansakunta köyhyydessä ja riippuvaisuudessa.” Klick katsoi olevansa 
oikeutettu väittämään, että Suomi ei koskaan ole ollut poljetumpi kuin Kustaa III:n aikana. 
Juuri siksi ”useat kansalaiset alkoivat toivoa Suomenmaan itsenäisyyttä.” 

Klickin autonomiasuunnitelman esikuvaksi on arveltu Irlannin asemaa vuodesta 1782 al-
kaen Yhdistyneiden Kuningaskuntien yhteydessä. Suomen ja Irlannin asemassa emämaan 
suhteen oli tuolloin paljon yhteisiä piirteitä. Kumpikaan ei virallisesti ollut siirtomaa, vaan 
emämaan elimellinen osa. Käytännössä kolonialisoiva ote oli kuitenkin jopa kovempi kuin 
varsinaisissa siirtomaissa. Irlantilaiset koettivat säilyttää identiteettinsä katolisen uskonnon 
ja iirin kielen avulla, ja suomalaiset kielensä avulla. Kumpaankin maata hallittiin vain emä-
maan kielellä ja kummassakin maassa oli emämaasta muuttaneiden asutusta.

Irlannin itsenäistyessä vuonna 1921 protestanttinen Pohjois-Irlanti jäi meren erottaman 
Yhdistyneen Kuningaskunnan itsehallinnolliseksi osaksi. Suomen itsenäistyminen Venäjäs-
tä vuonna 1917 ei tehnyt mahdolliseksi ruotsia puhuvien alueitten liittämistä Ruotsiin. Ah-
venanmaalla oli tähän kovasti pyrkimystä ja siksi se sai itsehallinnon ja hallintokieleksi vain 
ruotsin. Irlannin ja Suomen ohella Euroopassa on ollut muitakin sisäisiä siirtomaita, kuten 
Baltian maat, Bretagne, Korsika, Wales, Böömi ja Slovakia, Venäjän alistamista Siperian ym. 
alueitten kansoista puhumattakaan. Algeriakin oli itsenäistymiseensä vuoteen 1962 saak-
ka virallisesti Ranskan merentakainen maakunta, missä oli myös runsasta Ranskasta muut-
taneitten asutusta. Ovatko Espanjalle kuuluvat Ceuta ja Melilla Afrikassa alusmaita, kuten 
myös Gibraltar Englannille? Kyse lienee siitä kuka tulkitsee.
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Napoleon painostaa Venäjää

Venäjästä on käytetty kielikuvaa ”vanha vainooja”, mutta on muistettava sotien ja 
maahantunkeutumisten syiksi useimmiten jokin ulkopuolinen tekijä. Venäjän toime-
liaisuuden on yleensä laukaissut tapa, jolla karttoja on haluttu piirtää Tukholmassa 
tai Berliinissä. Suomen sodan liikkeelle paneva voima löytyi Napoleonin Pariisista. Eu-
roopan voimasuhteita pantiin uuteen järjestykseen tykein ja pistimin. Napoleon oli 
valtansa huipulla ja näyttänyt jo sotilaallista voimaansa Venäjällekin. 

Kesäkuussa 1806 Napoleon maanitteli Ruotsin kuningas Kustaa IV Adolfi a Englantia 
vastaan, mutta enemmän uskonnon maailmoissa kuin valtiohallinnossa elävä kunin-
gas kieltäytyi. Napoleon julisti 21.11.1806 mannermaansulkemuksen tarkoituksena 
eristää arkkivihollinen Englanti. Napoleon ja Aleksanteri I kohtasivat 25.6.–9.7.1807 
Tilsitissä Niemen joelle rakennetulla lautalla. Sovittiin rauhasta ja ohjeistettiin tsaari 
hyökkäämään Ruotsiin sen pakottamiseksi mukaan mannermaasulkemukseen. 

Tilanne on tsaarille epämiellyttävä ja koko hanke vastenmielinen. Ranskalainen maa-
ilmanvalloittaja oli kuitenkin pakko ottaa huomioon ja hankittava aikaa valmistau-
tua mahdolliseen myöhempään yhteenottoon. Lokakuun 10. päivänä Aleksanteri I 
sai Ranskalta kirjeen, jossa patistettiin sotatoimiin. Venäjä viivytteli ja tammikuun 3. 
Ranskan vakinainen Venäjän lähettiläs Caulaincourt kiirehtii sodan aloittamista en-
nen kuin jäät sulavat Viaporin ympäriltä. Tsaari koetti vielä tammikuun 9. päivänä ve-
dota jopa sään leutouteen, mutta Ranskan uhka oli todellinen ja voimassa oli sopi-
mus, jota Venäjä ei halunnut rikkoa.

RUOTSIN SUOMALAISET VUONNA 1809

Professori Yrjö Blomstedt on todennut, että itsenäisyysajatus on yksi Suomen historian olen-
naisuuksia 1780-luvulla. Suomen kielen asema hallinnossa oli yhä vaikeampi poliittinen ky-
symys. Se ratkesi, kun Ruotsi menetti Suomen vuonna 1809. Uuden rajan myötä Suomeen jäi 
ruotsinkielinen vähemmistö ja Ruotsiin suomenkielinen. Niiden asema muotoutui kuitenkin 
täysin erilaiseksi, koska historialla ja instituutioilla on oma jatkuvuutensa.

Ympäristön paineesta aiheutuvasta ruotsalaistumisesta ja siihen liittyvästä kielenvaih-
dosta huolimatta Tukholman suomalainen seurakunta jatkoi toimintaansa Suomesta tulevan 
muuttoliikkeen takia. Suomessa syntyneitä, mutta ilmeisesti äidinkieleltään paljolti ruotsin-
kielisiä oli Ruotsin korkeimmista virkamiehistä vuonna 1700 jopa yhdeksän prosenttia, mut-
ta vuonna 1809 enää kolme prosenttia. Suomalaisia oli piikojen, renkien ja työmiesten ohel-
la käsityöläisinä ja merimiehinä. Rauhanteon jälkeen moni suomalainen upseeri, sotilas tai 
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Mainokset painosta ja sitten vasta sotaan

Friedrich von Buxhoevden lähti 9.2.1808 armeijoineen Suomen rajalle. Hän oli vuon-
na 1795 tullut Varsovan kenraalikuvernööriksi ja oli jo ennättänyt kokea Napoleonin 
armeijan voiman. Nyt hänen oli pakon edessä toteutettava Napoleonin sotapolitiik-
kaa. Venäläiset halusivat kuitenkin tehdä sen omalla tavallaan. Pietarista odotettiin 
suomen- ja ruotsinkielisiä julistuksia Suomen kansalle. Ne lähetettiin 16. helmikuuta, 
mutta saapuivat ilmeisesti vasta 18. helmikuuta. 

Julistuksessa vedottiin kansalaisiin ja kehotettiin pysymään rauhallisina. Vielä erik-
seen Venäjän keisari pahoitteli Suomen kansalle sitä, että Venäjän oli annettava jouk-
kojensa rynnätä maahan. Liikkeelle ei siis lähdetty ennen kuin julistukset saatiin kirja-
painosta. Tämä sota haluttiin hoitaa sivistyneesti. Loviisassa porvaristo otti venäläiset 
tulijat ilolla vastaan ja eteneminen sujui ripeästi. 

Helsinki saavutettiin 2.3.1808, ja etujoukot saapuivat Hämeenlinnaankin jo viisi päi-
vää myöhemmin. Vaasassa venäläiset olivat 30. maaliskuuta. Viapori oli saarroksissa 
ilman toivoa Ruotsista saapuvista apujoukoista. Ruotsin kuningas oli hylännyt itäi-
set maakuntansa. 

Maaliskuun 31. päivä Buxhoevden vaatii  Viaporin antautumista. Linnoitussaarta, jol-
la asui tuolloin enemmän väkeä kuin koko Helsingissä, oli jo pommitettu. Linnoituk-
sen päällikkö, vara-amiraali Carl Olof Cronstedt oli käynyt neuvotteluja venäläisten 
kanssa. Hän uskoi, että taistelemalla saataisiin aikaan vain joukkotuho, jota erityisesti 
venäläiset halusivat välttää. Piiritetyn linnakkeen päällikkö siirtyi reellä Lonnan saa-
reen neuvonpitoon. Sukkuloinnin tuloksena sovittiin huhtikuun 4. päivänä, että lin-
noitus antautuu toukokuun 3. päivänä, ellei sitä ennen saada sotilaallista apua Tuk-
holmasta. Apua ei koskaan tullut.

pursimies jäi Ruotsiin. Säätyläisiä jäi Ruotsiin vähän, eiväthän he edes paenneet sinne kuten 
1700-luvulla. Ruotsiin jääneet ruotsalaistuivat nopeasti toisin kuin metsäsuomalaiset, jotka 
sitkeästi pitivät suomen kielen keskinäisessä kanssakäymisessään. Vuoden 1809 rauhansopi-
muksen mukaan Ruotsin kansalaisuuden valinneitten oli kolmen vuoden kuluessa luovuttava 
kiinteästä omaisuudestaan Suomessa ja Suomen valinneitten omaisuudestaan Ruotsissa. 

Ruotsin politiikkana oli Kustaa Vaasan jälkeen, että Ruotsissa oleville ja sinne muuttaneille 
suomenkielisille ei kuulunut mitään oikeuksia äidinkieleensä ja heidän tuli vaihtaa se ruot-
siin. Sen sijaan ruotsinkielisillä oli täydet oikeudet äidinkieleensä Suomessa, eikä heidän tar-
vinnut oppia suomea. Mutta suomenkielisten tuli opetella ruotsia, mikäli mielivät opintiellä 
eteenpäin.
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UUDET RAJAT

Professori Jouko Vahtola tiivistää Suomen kohtalon Ruotsin osana seuraavasti: ”Pultavan 
tappion jälkeen, kun Ruotsikaan ei enää ollut venäläisiltä turvassa, Suomi ei saanut mitään 
ja sai tulla toimeen omillaan. Valtaneuvosto suhtautui Suomen puolustamiseen väheksyväs-
ti; suomalainen syntyperä ei herkistänyt sen johtavia miehiä Fabian Wredeä ja Arvid Hornia 
Suomen asialle. Miesavusta ei kannattanut edes haaveksia, vaikka sitäkin pyydettiin. Sitä olisi 
ollut toki mahdollista lähettää: Tanskan ja Norjan rajoilla oli yli 20.000 miestä ja Tukholman 
turvana 10.000 miestä. Suomi oli Ruotsille perifeerinen, kurja ja köyhä alue, Tukholman ”suo-
jamuuri ja ruoka-aitta”, kuten sanottiin.”

Suomalaisille autonomia oli siis merkittävä käänne parempaan. Suomen sotaan päättyi 
myös Ruotsin hallitsijahuoneen taival. Kustaa IV Adolf luopui kruunusta 29.3.1809 ja kunin-
kaaksi tuli toviksi hänen setänsä Kaarle XIII, joka siis oli muodollisesti myös suomalaisten ku-
ningas 6.6.1809 alkaen Haminan rauhaan 17.9.1809 saakka. Kaarlen kuoltua vuonna 1818 
nousi valtaistuimelle kruununperijäksi jo vuonna 1810 määrätty Napoleonin marsalkka Jean 
Babtiste Bernadotte. Ruotsi oli nyt menettänyt sekä suurvalta-asemansa että kansainvälisen 
merkityksensä ja lopulta myös pitkäaikaisimman, Kustaa Vaasasta polveutuneen kuningas-
sukunsa. Autonomiseen Suomeen jääneet ruotsalaiset aloittivat parisataa vuotta kestäneen 
taistelun omien etuoikeuksiensa, valta-asemansa ja omistuksiensa säilyttämiseksi.

Rajanvedossa Tornionjoen itäpuolinen alue sekä valtaosa nykyistä Suomen Lappia siirtyi-
vät Norrlannin maaherrakunnan ja Upsalan hiippakunnan alaisuudesta osaksi autonomista 

Kuva 4. Ikuiset sodat, taudit ja nälkä verottivat suomalaista väestöä Ruotsin vallan aikana satojen 
vuosien ajan. Samaan aikaan emämaan väestö kasvoi suuresti.  Suomea pidettiin Tukholman suoja-
muurina ja ruoka-aittana (Ruotsin valtion väestötilastot).
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Suomea ja Turun hiippakuntaa. Vastuu saamelaisten oloista siirtyi Ruotsilta Suomelle vuon-
na 1809. Nykyisestä rajasta Norjaa vastaan sopivat ruotsalaiset ja tanskalaiset 1751, koska 
Norja tuolloin kuului Tanskaan. Norjan ja Venäjän raja vedettiin vuonna 1826. Venäläiset ja 
norjalaiset viranomaiset päättivät vuonna 1852 kieltää saamelaisten perinteiset vaellukset 
rajan yli. Suomellahan ei ollut omaa ulkopolitiikkaa ennen vuotta 1918. Näin Suomi joutui 
eristyksiin Jäämerestä, mutta Ruijaan alkoi muuttaa suomalaisia uudisasukkaiksi. 

Eliitin tilanne muuttui 1809

Suomen sodan 1808—09 aluemenetykset olivat laajuudeltaan paljon merkittäväm-
mät Ruotsille kuin talvi- ja jatkosodan menetykset olivat 1939—44 itsenäiselle Suo-
melle. Ruotsista tuli itäisten lääniensä menetyksen myötä pikkuvaltio ja moraalinen 
tappio oli korvaamaton. Vuosisatojen ajan kuningaskuntaan kuulunut alue jäi nyt lo-
pullisesti sen suoran vaikutuspiirin ulkopuolelle. 

Myös väestömenetys oli mittava ja Ruotsi menetti aineellisten resurssien lisäksi pal-
jon henkisiä voimavaroja. Kytköksen menettäminen Tukholmaan oli katastrofi  myös 
Suomen ruotsalaiselle eliitille, sillä nyt sen oli jollakin muulla tavalla turvattava ase-
mansa ja etuoikeutensa. Luonnollisesti sillä oli etulyöntiasema, koska autonomiasta 
neuvoteltaessa avainpaikoilla olivat ruotsalaisen eliitin edustajat. Suomen alueella 
saatiin edelleen käyttää virkakielenä ruotsia. Tästä oli helppo jatkaa etuoikeuksien 
vahvistamista radikaalisti muuttuneissa oloissa.

Oikeastaan on harhaanjohtavaa puhua ”Suomen sodasta 1808—09”, sillä Suomi syn-
tyi vasta tuon sodan seurauksena. Ruotsin kielestä tuli autonomisen Suomen eliitille 
hallinnon ja vallankäytön väline.
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VENÄJÄN VALLAN AIKA 

Venäjän keisarikuntaan kuuluvassa autonomisessa Suomessa Vanhan Suomen palauttami-
sen jälkeen vuonna 1812 suomenkielisten osuus oli 87 prosenttia. Tästä huolimatta suo-
menkieliset joutuivat kamppailemaan ankarasti saadakseen kielioikeudet omassa maassaan. 
Ruotsinkielinen eliitti jarrutti tätä kehitystä kaikin keinoin, ja suomen kielestä tulikin tasave-
roinen ruotsin kanssa vasta vuonna 1902.

1800-luvun mittaan vallalle pääsi kansallisromanttinen ajattelu, joka kehotti kunnioit-
tamaan jokaisen kansan yksilöllisyyttä, jossa jokainen ilmaisee ihmisyyttä omalla tavallaan. 
Tämä oli evankeliumia Itä-Euroopan poliittisesti alistettujen, ilman omaa valtiota olevien 
kansojen keskuudessa. Alettiin korostaa suomalaisuutta ja oman kansallisuuden luomista. J. 
J. Tengström painotti jo vuosina 1817—18 Aura-kalenterissaan suomen kielen viljelyn tärke-
yttä ja esitti ensi kerran, että sivistyneistönkin on opittava suomea. Kulttuurilehti Mnemo-
synessä J. G. Linsén hahmotteli suomalaisen kansallisuuden pohjautuvan kieleen, kirjallisuu-

Kuva 5. Suomalaisille Porvoon valtiopäivät, ruotsalaisille maapäivät. Suomen nousu kansakunnaksi 
alkoi vuonna 1809, kun suomalaiset pääsivät Ruotsin vallan alta kehittämään omaa maataan. (Suo-
men Posti 2009)
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teen, uskontoon ja lakeihin. A. I. Arwidsson jatkoi vuoden 1821 alusta lähtien ilmestyneessä 
Åbo Morgonbladissa näitä ajatuksia saaden myöhemmin nimiinsä Aleksanteri I:n esittämän 
perusajatuksen ”Ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme halua tulla, olkaamme siis 
suomalaisia”.

Käytännön toimenpiteinä E. G. Ekström esitti 1821 kirjoitussarjassaan ”Finska språket som 
nationalspråk” yliopiston, koulujen ja virastojen muuttamista suomenkielisiksi sekä suomen 
kielen ottamista sivistyneistön seurustelukieleksi, tieteen ja yleisten asioiden kieleksi. Kir-
joitukset olivat liikaa päättäjille ja lehti lakkautettiin jo saman vuoden syksyllä. Seuraavana 
vuonna A. I. Arwidsson erotettiin yliopistosta sotilassäätyä arvostelevan kirjoituksensa takia 
ja hän joutui muuttamaan Ruotsiin. Helsingin yliopistoon perustettiin sentään vuonna 1829 
suomen kielen lehtorin virka.

SUOMALAISUUDEN JUURIEN TUTKIMUS

Suomalaisuuden kulttuuripohja alkoi vahvistua. M. A. Castrén osoitti 1830-luvulta lähti-
en suomalaisten kuuluvan suomalais-ugrilaisten kansojen monilukuiseen perheeseen ja loi 
näistä kansoista selkeän sukupuun. Elias Lönnrotin kokoama Kalevala osoitti suomalaisen 
vanhimman historian kulttuurin rikkauden samalla, kun hän kehitti sen sanastoa ja käsitteis-
töjä Mehiläinen -lehdessään. 

1800-luvun puoliväliin mennessä suomen kieli oli uusiutunut voimakkaasti, sen kirjoitus-
asu oli vakiintumassa ja siitä oli karsittu muukalaisuuksia. Yrjö Koskisen ”Oppikirja Suomen 
kansan historiassa” ilmestyi kuitenkin vasta 1869 muutamien epäonnistuneitten hankkei-
den jälkeen. Suomen historian laatimista vaikeutti muun muassa, että historian professori ja 
myöhemmin satusetänä tunnettu Zacharias Topelius katsoi Suomen historian alkavan vasta 
vuodesta 1809. Topeliuksen ansiota kuitenkin on, että Suomi alkoi hahmottua ihanteellisesti 
omaleimaiseksi maantieteellis-luonnonhistorialliseksi kokonaisuudeksi. 

Vaikka Suomi jäsennettiinkin 1850-luvulle tultaessa entistä enemmän omaksi maantie-
teelliseksi ja maisemalliseksi sekä menneisyydeltään omaleimaiseksi kokonaisuudeksi, kan-
san mahdollisuudet käyttää omaa kieltään kahlittiin entistä tiukemmin kumouksellisten 
(kansallisuus)aatteiden torjumiseksi.

K.A. GOTTLUND JA METSÄSUOMALAISET

Kansanrunouden kerääjä K. A. Gottlund opiskeli 1816 Ruotsissa, missä hän löysi Värmlannin 
metsäsuomalaiset. Aiemmista suoranaisista vainoista sekä ruotsalaisten naapuriensa ja vir-
kamiesten sorrosta huolimatta ja ilman omakielisiä pappeja nämä olivat säilyttäneet suomen 
kielen. Taloudellisesti ja henkisesti he olivat ahdingossa. Heille olikin suuri kokemus tavata 
sivistynyt mies, joka puhui suomea. Gottlundista tuli heidän apostolinsa. Hänelle esitettiin 
kaikki kansanrunot ja laulut, jotka vielä osattiin. Gottlund halusi puolestaan hankkia metsä-
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suomalaisille omia pappeja, opettajia ja virkamiehiä onnistuen saamaan huomattavia henki-
löitä tukemaan hankettaan. Ruotsin valtiopäivät asetti toimikunnan tutkimaan, miten met-
säsuomalaisten asemaa voitaisiin parantaa. Mutta toisin kävi, Gottlundin hankkeisiin alettiin 
suhtautua epäillen ja lopuksi häntä kiellettiin ajamasta metsäsuomalaisten asiaa. Mielen-
osoitus Tukholmassa ei asiaa auttanut. Gottlundista tuli vuonna 1839 Helsingin yliopiston 
suomen kielen lehtori. Metsäsuomalaisten oloja alettiin kyllä kohentaa, mutta ruotsalaista-
misen merkeissä. Heille lähetettiin ruotsin kielen opettajia ja papit tukivat uutterasti ruot-
salaistamista. Näillä pakkokeinoilla suomen kieli saatiin häviämään suomalaismetsistä parin 
sukupolven kuluessa.

RUOTSI PYSYY HALLINTOKIELENÄ

Porvoon valtiopäivillä vuonna 1809 luotiin pohja Suomen asemalle Venäjän keisarikunnassa, 
sillä Venäjä ei tällä kertaa palauttanut pääosaa Suomesta Ruotsille, kuten kahdesti aiemmin 
(1721 ja 1743). Ratkaisu sopi myös itsenäisyyttä pohtineille ja Ruotsin valtaan kyllästyneil-
le suomalaisille. Pääosin ruotsinkielisistä koostuvat valtiopäiväedustajat pitivät ruotsin ase-
maa hallinnon ja kulttuurin kielenä kuitenkin itsestään selvänä ja anoivat sen säilyttämistä 
maan ainoana virallisena kielenä. Näin haluttiin myös välttää venäjän kielen tulo. Pelko oli 
kuitenkin liioiteltua ja pikemminkin oli kyse Ruotsin vallan ajan juurruttamista asenteista. 
Esimerkiksi kenraalikuvernööri Zakrevski oli vielä 1820-luvulla sitä mieltä, ettei venäjän kie-
len heikko asema Suomessa ollut ongelma; ”tokko välttämättä tarvitsee puhua venäjää pal-
vellakseen uskollisesti hallitsijaa?”.

Ruotsista eron jälkeen ruotsin kieli jäi Suomen hallitsevia yläluokkia, aatelia ja porvaristoa 
sekä osin papistoa yhdistäväksi tekijäksi, jolla yhteiskunnan avainpaikat pyrittiin pitämään 
kielivähemmistön hallussa. Suomenkielisten pyrkimyksiin päästä tasavertaiseen kielelliseen 
asemaan suhtauduttiin nyt entistäkin torjuvammin. Asennetta alettiin vähitellen tukea myös 
1800-luvun rotuopeilla, joilla osa eliittiä pönkitti ylemmyydentuntoaan ja jotka tarjosivat 
perustelut suomenkielisen kansanosan heikoksi leimatuille geneettisille, henkisille ja fyysisil-
le ominaisuuksille, sekä tietysti puuttuvalle kyvylle luoda korkeampaa kulttuuria. 

Suomi olikin ainoa maa, jossa kielestä tuli ”rotuja” erottava tekijä. Eliitti ymmärrettävästi 
halusi mieluummin ajatella saaneensa asemansa luonnonvoimaisen ylemmyytensä johdosta, 
eikä suinkaan Ruotsin pitkäaikaisen siirtomaapolitiikan tuloksena. On ymmärrettävää, että 
fennomaanit pitivät puheita ruotsinkielisten rodullisesta ylemmyydestä herjauksena, ikään 
kuin siirtyminen puhumaan ruotsia muuttaisi samalla puhujan rodun entistä paremmaksi. 

Sekä Ruotsissa että Suomessa ruotsinkielisten keskuudessa alkava kielitaistelu alettiin 
nähdä rotuteorian valossa, ja hyvin yllättävätkin henkilöt saivat rotuopeista vaikutteita ajat-
telulleen. Jopa estetiikan ja uudemman kirjallisuuden professori ja Suomen taideyhdistyksen 
puheenjohtaja sekä Runeberg-kultin alulle panija Fredrik Cygnaeus (1854—67) tunnusti va-
littaen, että suomalaiset ovat passiivinen kansa, joka oli osoittanut ”perinpohjaisen kyvyttö-
myytensä esiintyä valloittajana ja valtion muodostajana”. Näiden vaikutteiden haihtuminen 
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Rotuteoriat pääsevät vallalle

Pelkkä hallintokielen asema ei ajanoloon riittänyt varmistamaan ruotsinkielisten ase-
maa. Ruotsalainen identiteetti kaipasi muutakin vahvistusta. Se oli tarpeen jo siitä 
syystä, että 1800-luvulla kansallisuusaatteiden herätessä myös suomalaiset alkoivat 
tiedostaa oman kansallisen ja historiallisen ominaislaatunsa. Tämän heräämisen lai-
nehtiessa ruotsalaiset molemmin puolin Pohjanlahtea tekivät aikakaudelle tyypillisen 
havainnon; hehän olivat germaaneja, valloittajarotua, arjalaisia. He löysivät aikakau-
den rodullisista tutkielmista perusteet paremmuudelleen. 

Professori Aira Kemiläisen väitöskirjan aiheena olivat saksalaisten ajattelijoiden nä-
kemykset saksalaisuudesta. Tulokset on julkaistu vuonna 1993 nimellä ”Suomalai-
set, outo Pohjolan kansa”. Teos on läpileikkaus eurooppalaisen rasismin historiasta 
ja muistutus, että suomalaiset ovat olleet rasismin, rotuoppien ja julman luokittelun 
uhreja. Merkittävimpiä rasismin vaikuttajia oli ranskalainen kreivi A. de Gobineau. 
Hänen ”Essai sur l´inégalité des races” rotujen erilaisista arvoista muodosti kulma-
kiven ihmisten jaottelemiselle arvokkaisiin ja merkittäviin sekä alhaisiin ja arvotto-
miin.

Gobineaun mukaan perusrotuja on kolme; alimpana ovat mustat eli ”neekerit”, näitä 
ylempänä olivat keltaiset rodut. Tähän kuuluvat olivat omiaan käytännön askareisiin, 
koska he karttoivat teoreettista ajattelua ja halusivat vain elellä mukavasti sen enem-
pää sivistyksen eteen ponnistelematta. Kolmas rotu oli valkoinen, korkein ja sivistyk-
selle otollinen. Arjalaiset ja germaaniset rodut ovat luoneet kukoistavia kulttuureja ja 
ajan oloon sekaantuneet alempiensa kanssa. Siinä yhteydessä alemmat ovat kohen-
tuneet ja ylemmät heikentyneet ominaisuuksiltaan. 

Muinaisrunouden, biologian, yhteiskuntaoppien ja lennokkaan mielikuvituksen seka-
sotkussa suomalaiset sijoitettiin keltaiseen rotuun, siis mongoleihin. Väitetyt rotuo-
minaisuudet palvelivat näkemystä, että suomea puhuvat eivät kykenisi sivistyneen 
valtion ylläpitoon.

on kestänyt erittäin kauan, ja eräs paljon myöhäisempi tunnustus näistä asenteista saatiin, 
kun keskeinen ruotsalaisen kansanpuolueen vaikuttaja Nils Meinander kertoi Helsingin Sano-
missa 11.3.1984: ”Kyllä me ruotsinkieliset siihen aikaan pidimme suomalaisia alempana rotu-
na ja itseämme huonompina. Kielirajan yli ei juurikaan ollut kanssakäymistä ja avioituminen 
suomenkielisen kanssa oli munaus. Omaa paremmuuttamme perustelimme rotuopein.” 
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Kuva 6. Ruotsalaista rotuoppia, jonka mukaan suomalaiset ovat alempaa rotua. Vasemmalla ruotsa-
lainen ja oikealla itäbalttilainen mies. Kuva dosentti Herman Lundborgin teoksesta ”Svensk raskuns-
kap” vuodelta 1927 (Hagerman, Det rena landet 2006).
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Freudenthalismin alkusoinnut

Ruotsinkielisen Uusmaalaisen osakunnan ylioppilaat päättelivät 1800-luvun lopul-
la Axel Olof Freudenthalin johdolla, että Suomessa asui kaksi kansallisuutta, ruot-
salainen ja suomalainen. Tukea haettiin norjalaisen historioitsija P. A. Munchin ja 
ruotsalaisen lehtimiehen August Sohlmanin artikkeleista. Niillä todisteltiin, että suo-
malaiset eivät mitenkään olisi kyenneet tai kykenisi vastaisuudessakaan itsenäiseen 
valtiolliseen ja kultturelliin toimintaan. Suomalaisten olisi siis välttämätöntä kuulua 
joko Ruotsiin tai Venäjään. Kun Suomi jo oli liitetty Venäjään, ainoa keino säilyttää 
läntinen sivistys ja kansallinen yhteys oli omaksua vahva ruotsalaisuus ja ruotsin kie-
li. Kielestä tuli osa rotuoppia; kelvollisen tuli osata paremman väen kieltä ja tapoja. 

Suomenkielisen kulttuurin ja suomen kielen aseman vahvistuminen johtivat väitte-
lyyn sivistyneistön kielestä, sillä niin fennomaanit kuin svekomaanit etsivät kanna-
tusta avainasemassa olevasta sivistyneistöstä. Fennomaanien vaatiessa virkamiehiä 
omaksumaan kansan suuren enemmistön kielen, svekomaanit varoittivat sitä pettä-
mästä ruotsalaisuuttaan. 

Väittelyssä törmättiin hyvin nopeasti arkaluontoiseen ongelmaan, rotuun. Norjalai-
nen P. A. Munch totesi, että vain ruotsalainen yhteiskuntajärjestys ja kulttuurivaikutus 
oli nostanut ”tsuudit” eli suomalaiset raakalaisuuden tilasta. Tämän suomenruotsa-
laisilla pitkään käytössä olleen käsityksen puki sanoiksi ruotsalainen sanomalehtimies 
August Sohlman, jonka vuonna 1855 ilmestyneestä teoksesta ”Det unga Finland” 
otettiin 1880-luvulla Suomessa uusi painos. Sohlmanin mukaan suomalaiset olisi-
vat ilman ruotsalaisen kulttuurin vaikutusta samalla tasolla kuin heidän rotuveljensä 
Siperiassa. Hän totesi, että jos ruotsalainen aines poistettaisiin ”ja jos suomalainen 
kansakunta alkaisi rakentaa omalle perustalleen ja eristäytyisi ruotsalaisen kosketuk-
sesta ja vaikutuksesta, kävisi siltä matka raakalaisuuteen ja häviöön yhtä monessa 
vuosikymmenessä kuin on vaadittu ruotsalaisuudelta vuosisatoja suomalaisten nos-
tamiseksi sivistykseen, itsetietoisuuteen ja lainalaiseen yhteiskunnallisuuteen”. 

Sohlman totesi edelleen: ”Kun venäläiset ovat ensin tunkeneet syrjään ruotsalaisen 
aineksen, he pian selvittävät suomalaisen kansallisuuden”. Yhä edelleen Rkp pitää 
Freudenthalia henkisenä isänään ja puolueen korkein ansiomerkki on Freudenthal-
mitali. 
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SNELLMANIN OHJELMALLINEN FENNOMANIA

Suomen kielen asema oli 1840-luvulle tultaessa vahvistunut niin, että suomen kielen oikeuk-
sia ajaville ei enää riittänyt kielenhuolto eikä edes tavanomainen lukutaidon opetus, vaan 
ohjelmaksi tuli koko kansan sivistäminen ja sivistyneistön suomalaistaminen. Erityisesti J. V. 
Snellman pyrki levittämään tällaisia näkemyksiä suurelle yleisölle kirjoituksilla, joiden julkai-
sulle merkittävin keino oli Saima-lehden toimittaminen vuosina 1844—46. Saiman sisältö ja 
suomalaisuustavoitteet, eli omakielinen kirjallisuudessa ilmenevä kansallissivistys olivat kui-
tenkin liikaa ruotsinkielisille päättäjille. Snellman näet vaati yksikielistä kansaa, mikä sisälsi 
vaatimuksen ruotsinkielisen sivistyneistön kielenvaihdosta. Ruotsinkielisen Saiman, jota lu-
ettiin ”ahnein silmin ja tykkivin sydämin”, sensuuri lakkautti vuonna 1846, kuten myös K. A. 
Gottlundin toimittaman viikkolehti ”Suomalaisen” vain muutaman numeron jälkeen. Viipuri-
lainen Kanava ilmestyi sekin vain kaksi vuotta (1845—47).

Vuonna 1847 alkoi ilmestyä ”Suometar”, ja keväällä 11 ylioppilasta muodosti Snellmanin 
hengessä liiton, jonka tarkoituksena oli ”Suomen kielen käytäntä ja Ruotsin kartanta, niin 
keskenämme kuin kaikkien muidenkin kanssa, joiden luulemme puhettamme ja kirjoitustam-
me tajuavan.” Alkoi sivistyneistön osittainen kielenvaihto, jonka tuloksena monet sivistyssu-
vut jakaantuivat suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen haaraan. 

Nouseva suomalaiskansallinen liike johti vallanpitäjien vastareaktiona tiukentuneeseen 
sensuuriin, joka on liian usein pantu vain venäläisten ja Euroopan ”hullun vuoden” 1848 ti-
lille. Sensuuri näet palveli myös ruotsinkielisten vallanpitäjien etuja. Niinpä 1848 kiellettiin 
ulkomaalaisia muuttamasta Suomeen lukuun ottamatta Ruotsin kansalaisia ja syntyperäi-

Kuva 7. Johan Vilhelm Snellman (1806–81), suomalaisen kansallishengen luoja. Kuvassa osa 5000 
markan setelistä vuodelta 1939, osana postimerkkiä Snellmanin juhlavuodelta 2006.
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siä englantilaisia ammattimiehiä. Akateemisia vapauksia alettiin supistaa 1849, koska yliop-
pilaat olivat protestoineet Snellmanin syrjäyttämistä fi losofi an professorin virasta. Samoin 
kiellettiin yksityisten koulujen perustaminen ilman kenraalikuvernöörin lupaa.

Lopulta vuonna 1850 kiellettiin julkaisemasta suomen kielellä muuta kuin uskonnollista 
ja taloudellista kirjallisuutta. Nimenomaan kiellettiin julkaisemasta poliittisia uutisia, samoin 
romaaneja, olivatpa ne alkuperäisiä tai käännöksiä. Suomalaista kansanrunoutta tai taruja 
saatiin myös julkaista, sekä erityisellä luvalla uusia suomen kielen sana- tai oppikirjoja. Ta-
loudellinen kirjallisuus tarkoitti lähinnä pellon ja karjan hoito-ohjeita. 

Vasta vuonna 1860 kumottu suomenkielisen kirjallisuuden julkaisemiskielto oli pikkutark-
kaa ja naurettavuuksiin menevää. Se antoikin paljon virnuilun aihetta Ruotsin vapaamieli-
selle lehdistölle. Sensuurin lehdistä poistamien tekstien tilalle ei saanut jättää tyhjiä tiloja, 
ja tavaksi tuli täyttää ne lainauksilla Raamatusta. Jälleen saatiin hidastettua suomen kielen 
aseman vahvistumista ja ruotsin väistymistä.

RUOTSI VAI VENÄJÄ?

Krimin sota (1854—56) paljasti Venäjän piilevän heikkouden. Aleksanteri II päätti sodan jäl-
keen kehittää Venäjää vapaamielisin uudistuksin, jotka koskivat myös Suomea. Tämä loi uusia 
mahdollisuuksia ajaa suomen kielen aseman vahvistamista, mutta vaikutti toisaalta hajotta-
vasti snellmanilaiseen fennomaniaan. Osa sivistyneistöstä ja Ruotsin lehdistö näki Venäjän 
heikkoudessa, etenkin Puolan kapinan aikana vuonna 1863 mahdollisuuden palauttaa Suo-
mi takaisin Ruotsin yhteyteen. Snellman torjui nämä lähinnä ruotsinkielisten nuorliberaalien 
”irti Venäjästä” ajatukset tuimasti ja Suomelle vaarallisina kirjoituksessaan ”Sota vai rauha 
Suomelle.” Venäjälle ei saanut antaa aihetta epäillä suomalaisten luotettavuutta; hyvät suh-
teet olivat elintärkeät. 

Snellman suhtautui yleensäkin torjuvasti Ruotsiin ja asenteeseen, että Suomi olisi länsi-
maitten etuvartioasema. Hän piti myös kiinni näkemyksestään tulevaisuuden yksikielisestä 
Suomesta. Tällaisessa Suomessa ruotsin taito oli välttämätön vain niille, joiden koulutus johti 
akateemiseen sivistykseen ja joista tuli ruotsinkielisen väestön virkamiehiä. Ruotsi ei myös-
kään tulisi säilymään eurooppalaisen sivistyksen välittäjänä Suomeen eikä Suomen sivisty-
neistön äidinkielenä.

Vanheneva Snellman sai myöhemmin näkemystensä puoltajaksi tulevaisuuden suoma-
laispoliitikon Yrjö Koskisen, jota vastaan puolestaan asettui August Ahlqvist kannattajineen. 
Ahlqvistin mukaan fennomania ensisijainen tehtävä oli suomen kielen opettaminen sivisty-
neistölle ja veljenkäden ojentaminen niin Ruotsille kuin oman maan ruotsinkielisille. Vanha 
korkeakulttuuri oli säilytettävä ja maan täydellinen suomentuminen oli toissijaista. Poliitti-
nen tuki oli haettava lännestä ja korkeakulttuuria oli rakennettava vanhan sivistyneistön as-
teittaisen suomalaistamisen varaan. 

Ahlqvist väitti Suomen olevan kulttuuristaan kiitollisuudenvelassa Ruotsille, koska mui-
den suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurikehitys Venäjän yhteydessä oli estynyt, kun taas 
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suomalaiset olivat hyötyneet Ruotsin yhteydestään. Yrjö Koskinen taas katsoi, että suoma-
laisuus oli onneksi kestänyt Ruotsin toimenpiteistä huolimatta, joten mitään velkaa ei ollut. 
Koskinen julisti jopa Snellmania jyrkemmin ”irti Ruotsista” sanomaa. 

Kumpikin unohti, että veljeskansan virolaisten heikko asema ei johtunut niinkään Venä-
jästä kuin saksalaisen yläluokan tavoista ylläpitää valtaansa. Yleisen väitteen, että Suomi oli-
si kulttuuristaan jotain velkaa Ruotsille, murskasi aikanaan myös Mannerheim todetessaan 
keväällä 1940, että tuo velka maksettiin ”viimeistä penniä myöten” viimeistään talvisodassa 
Suomen toimiessa ”lännen etuvartiona”.

VUODEN 1863 KIELIASETUKSEN TAUSTA JA SISÄLTÖ

Suomen kielen virallisen käytön edistämiseksi oli vuosien varrella annettu useita käskykirjeitä 
ja asetuksia, mutta ne jäivät kuitenkin toteuttamatta. Ruotsi oli edelleen maan ainoa viral-
linen kieli, vaikka ruotsinkielisiä oli vain 12 prosenttia väestöstä. Suomelle tärkeiden vuoden 
1863 valtiopäivien valmisteluissa suomen kielen kysymystä ei aiottu ottaa asialistalle. Tämä 
johtui maan korkeimman virkamiehistön täysin kielteisestä suhtautumisesta suomen kielen 
asemaa parantavan kielilainsäädännön luomiseen. Myös Helsingin yliopiston lakitieteellinen 
tiedekunta vastusti kaikkia oikeuskielen muuttamisyrityksiä. 

Lehdistön painostuksesta saatiin kuitenkin vuonna 1862 komitea selvittämään suomen 
kielen asemaa. Ruotsinkielisistä koostuneen komitean enemmistö totesi, että suomen kieli oli 
vielä kehittymätöntä, lakien suomennokset puuttuivat ja suomenkielisten sivistystaso hyvin 
alhainen. Suomea ei siten voitu määrätä virkamiesten velvollisuudeksi edes pätevöitymisajan 
jälkeen, se voisi korkeintaan olla heidän oikeutensa.

Fennomaanit tuomitsivat kielikomitean mietinnön kelvottomaksi. Näin teki myös ruotsin-
kielisiä liberaalipiirejä edustava Helsingfors Dagblad, joka julkisti kielipolitiikalle pitkälle me-
nevän myöntyvyysohjelman. Lehden tavoitteena oli perustuslaillisesti hallittu sivistysvaltio, 
jossa sivistyneistö oli ehkä jopa luopunut ruotsin kielestä: ”Emme halua, että ruotsin kieltä 
yritettäisiin jollakin tapaa juurruttaa pois, jotta suomi sen avulla saataisiin helpommin sijal-
le, mutta jos ruotsin häviäminen Suomesta seuraa itsestään suomen kielen asemassa tapah-
tuneesta muutoksesta - emme myöskään tahdo, että sen asemaa ylläpidettäisiin pakkokei-
noin”.

SNELLMAN TAPAA TSAARIN

Keskusteltaessa vuoden 1863 valtiopäivillä käsiteltävistä asioista suomalainen talonpoikais-
lähetystö kävi keväällä 1861 ja uudelleen kesäkuussa 1863 keisarin puheilla pyytäen tätä vai-
kuttamaan sen epäkohdan poistamiseksi, ettei suomen kielellä ollut laillisia oikeuksia. Keisari 
lupasi tehdä voitavansa. Niinpä Pietarissa ministerivaltiosihteerin virastossa alettiin valmis-
tella kielikysymyksen ratkaisua. Aleksanteri II:n olikin helppo ottaa Snellman vastaan Paro-
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lan kentällä 30.7.1863 ja allekirjoittaa tämän esittelystä, ruotsinkielisten miehittämä senaatti 
ohittaen, käskykirje suomen kielen asemasta. (Kuva 8 Kielireskripti 1863)

Seuraavien vuosikymmenten kieliasetusten peruskivi, 30. heinäkuuta 1863 annettu keisarin 
käskykirje määräsi, että
 - virallisen ruotsin kielen ohessa julistetaan suomen kieli sen kanssa
 tasavertaiseksi kaikissa varsinaista suomenkielistä väestöä välittömästi 
 koskevissa asioissa,
 - kaikkialla maan tuomioistuimissa ja virastoissa on vastedes otettava
 vastaan suomenkielisiä asiakirjoja,
 - suomeksi on viranomaisten toimitettava asiakirjat väestölle viimeistään
 1883 lopusta alkaen. Kuitenkin voivat asianomaisen taidon omaavat 
 alituomarit ja virkamiehet antaa niitä pyynnöstä myös välittömästi.

Snellman ja fennomaanit olivat pettyneitä. Ruotsin kieli julistettiin nyt ensi kertaa auto-
nomisen Suomen viralliseksi kieleksi sekä ruotsinkielisiä että suomenkielisiä koskevissa asi-
oissa, mutta suomen kieli vain suomenkielisten osalta. Rajaus vain ”varsinaisen” suomenkie-
lisen väestön virkakielen muuttamisesta oli omiaan johtamaan siihen, että ruotsia osaavilla 

Kuva 8. Suomen kielen tärkein viralli-
nen asiakirja — kielireskripti vuodelta 
1863, jolla suomen kieli nostettiin vi-
ralliseksi ruotsin rinnalle. Ruotsinkie-
linen hallintoeliitti viivytti muutosta 
kuitenkin lähes 40 vuoden ajan vuo-
den 1902 kieliasetukseen asti.
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suomenkielisillä ei ollut kaikkia oikeuksia käyttää halutessaan suomen kieltä. Niinpä jo vuon-
na 1870 prokuraattori kieltäytyi vastaanottamasta ”Uuden Suomettaren” päätoimittajan 
Almbergin suomenkielistä valitusta, koska valittaja ei kuulunut ”varsinaiseen suomenkieli-
seen väestöön.” Lisäksi fennomaanien rivejä alkoi sekoittaa ahlqvistiläisten vaatimus Ruot-
siin suuntautumisesta. 

Helmikuussa 1862 venäjän kieli muutettiin vapaaehtoiseksi oppiaineeksi oppikouluissa 
eikä ylioppilailta enää vaadittu venäjän kielen tutkintoa. Virkamiestenkin tuli vain poikkeus-
tapauksissa osata venäjää. Toukokuussa 1863 oli määrätty, että yliopistossa sai käyttää jul-
kisissa luennoissa suomen kieltä, ”jos useammat kuulijat sanottua kieltä osaavat”. Ensimmäi-
senä tätä oikeutta käytti yleisen historian professori Yrjö Koskinen, aiemmalta nimeltään G. 
Z. Forsman.

Nopeasti kuitenkin ilmeni, ettei vuoden 1863 asetuksen vaatimuksia voitu käytännössä 
toteuttaa, koska sivistyneistö ei osannut suomea. Helmikuun 1865 asetus kuvastaakin ylem-
mille virkamiehille epäedullisen 1863 asetuksen tiukkaa vastustusta. Virkakunnan mielestä 
ketään jo virassa olevaa virkamiestä ei voitu pakottaa uuden virkakielen käyttöön. Niinpä 
vasta vuoden 1872 alusta nimitettävien lain- ja jumaluusopillisen tiedekunnan professorien 
oli omattava ”täydellinen suomen kielen tunteminen sekä taito opetusta hoitaa suomenkie-
listen luentojen kautta”. Kaikissa oppikouluissa ja lukioissa suomen tuli olla opetuskieli yh-
dessä tai useammassa aineessa. Fennomaanit Yrjö Koskinen etunenässä ymmärsivät nyt, että 
vuoden 1872 jälkeenkään ei ollut toiveita virkamieskunnan suomalaistumisesta, koska tapa-
na oli myöntää erivapauksia suomen osaamisesta.

SUOMENKIELISIÄ KOULUJA PERUSTETAAN

Fennomaanit alkoivat ajaa tarmokkaasti suomenkielisten oppikoulujen perustamista, koska 
vain tätä kautta voitiin luoda uusi suomea osaava sukupolvi, joka ei enää ollut ”kielensä ja 
ajatusmuotojensa puolesta kansasta eronneena.” Fennomaanien asiaa edisti, että kenraali-
kuvernöörit Fr. R. von Berg ja Platon Rokassovski pitivät fennomaniaa Venäjälle edullisena, 
koska se heikensi ruotsalaisuutta ja oli Ruotsiin suuntautumista vastaan. Sen sijaan vuon-
na 1866 nimitetty Nikolai Adlerberg sai Snellmanin erotettua senaatista ja paheksui kaikkia, 
myös kielipoliittisia kannanottoja, jotka tulivat byrokratian ulkopuolelta. Fennomaanit ko-
kivatkin Adlerbergin todellisena vihamiehenään. Ei hänkään fennomaaneja arvostanut, sillä 
näiden ”yhteiskunnallinen parannuspuuha” edusti hänelle sosialismia. Keisarin henkilökoh-
taisena ystävänä Adlerbergin vaikutusvalta oli suuri, joten mahdollisuudet keisarin kautta 
vaikuttamiseen olivat menneet. 

Fennomaanit kokivat kirvelevänä tappiona myös, että kouluylihallituksen päälliköksi ja 
yliopiston varakansleriksi nimitettiin vuonna 1869 kenraaliluutnantti Casimir von Kothen, 
jolla ei ollut kokemusta koulumaailmasta. Von Kothen uudisti yliopistoa muuttamalla tut-
kintomääräyksiä ja kaventamalla opiskelijoitten oikeuksia. Venäjän kieli määrättiin vuonna 
1872 uudelleen pakolliseksi oppikouluihin. Jo vuoden 1868 lopussa oli määrätty, että tuo-
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Kuva 9. Ruotsinkielisillä on ansionsa suomenkielisen koulutuksen kehittäjinä, mutta myös vastakkai-
sia ilmiöitä on ollut runsaasti. Luukin tilan omistaja C. G. Avellan sulki vuonna 1907 suomenkielisten 
työläisten lapsilleen rakentaman koulun piikkilanka-aidalla estääkseen näiden koulunkäynnin.

mioistuinten ja virastojen oli otettava vastaan venäjänkielisiä asiakirjoja niiltä Suomen kan-
salaisilta, joiden äidinkieli oli venäjä. Suomen kieli edistyi kuitenkin, sillä vuonna 1868 val-
tiokalenteria alettiin julkaista myös suomeksi ja Aleksin Kiven ”Seitsemän veljestä” ilmestyi 
vuonna 1869.

Oppikouluihin von Kothenilla oli selvä päämäärä — estää suomenkielisiä lapsia saamasta 
virkamiesuralle välttämätöntä klassista sivistystä suomeksi. Reaali- ja ammattikoulutuksen 
suomenkielisille hän hyväksyi, koska tämä edisti Suomesta puuttuvan keskiluokan syntymis-
tä. von Kothenin ollessa siirtämässä Helsingin suomalaista normaalilyseota Hämeenlinnaan, 
fennomaanit onnistuivat valtakunnallisella keräyksellä pitämään koulun Helsingissä. Fen-
nomaanien johtaja Yrjö Koskinen käytti hankkeen tultua ilmi kovaa kieltä: ”Me kyllä tiedäm-
me, että isänmaamme on valloitettu maa, mutta eipä liene liian aikaista, jos valloituksen mie-
livalta jo kerrankin herkeäisi.” Keräyksen menestys ja kansanliike antoivat Pietarin päättäjille 
edellytykset erottaa von Kothen vuonna 1873.

KIELITILANNE 1800-LUVUN LOPULLA

Kun suomen kielen oikeuksia virkakielenä piti laajentaa vuonna 1883, ruotsinmieliset vas-
tustivat tätä, koska suomen kieli katsottiin kehittymättömäksi. He esittivät, että suurten ri-
kosasioiden pöytäkirjat ja päätökset oli jatkossakin laadittava ruotsin kielellä. Prokuraattori 
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Robert Montgomery selitti, että suomen julistaminen viralliseksi kieleksi ei ollut mahdollista, 
koska Ruotsin vallan aikainen laki vuodelta 1743 kielsi ”vieraan kielen” eli suomen käyttämi-
sen oikeuskielenä! Suomen käyttömahdollisuuksia oikeusistuimissa ja virastoissa kuitenkin 
lisättiin, mutta sitä ei vieläkään julistettu maan viralliseksi kieleksi. Jälleen peloteltiin, että 
ruotsin aseman horjuttaminen tuo venäjän viralliseksi kieleksi suomen asemesta. Suomalais-
ten oli siis valittava ruotsin ja venäjän välillä; omaa tietä ei muka ollut.

Tämä oli pettymys Yrjö Koskisen johtamalle vanhasuomalaiselle puolueelle, joka halusi 
antaa ruotsille vain paikalliskielen aseman, koska ruotsinkielisiä pidettiin maahanmuuttaji-
na. Ruotsin valloituksen jälkeen syntyneen rannikkoväestön ohella siihen katsottiin kuuluvan 
aikojen kuluessa Ruotsista Suomeen muuttaneet aateliset, virkamiehet, sotilaat, kauppiaat 
ja käsityöläiset, säätykierrossa suomenkielisestä rahvaasta ylempiin ruotsinkielisiin säätyihin, 
kuten porvaristoon nousseet henkilöt sekä Baltiasta, Pietarista ja muilta alueilta Suomeen 
muuttaneet kauppiaat ja käsityöläiset sekä aateli. 1800-luvulla ei edes osattu ihmetellä, että 
Ruotsista Suomeen muuttaneilla oli oltava oikeus säilyttää äidinkielensä, mutta Ruotsiin 
muuttaneilla suomenkielisillä ei. Maiden välinen tasa-arvo ja vastavuoroisuus puuttuivat, 
koska suomi oli Suomessakin edelleen toisen luokan kieli.

Suomenkielisten tyytymättömyys johti vuonna 1887 keisarin määräykseen, että alueen 
vallitseva kunnalliskieli tuli ottaa myös alempien virastojen ja oikeusistuinten kirjanpito- ja 
toimituskirjojen kieleksi. Nyt suomenkielisten kuntien virkakieli vaihtui nopeasti, ja hallinnon 
ja oikeudenkäytön alimmilla asteilla. Ylemmillä asteilla ruotsi säilytti asemansa, koska virka-
miehet saivat itse valita virkakielensä.

Ruotsinmielisten sitkeän ja taitavan jarrutuksen takia oli päästy vasta siihen, että vuoden 
1883 asetuksen mukaan alemmissa virastoissa ja tuomioistuimissa saattoi asioida kunnan 
pöytäkirjakielellä ja erikseen pyytämällä myös toisella kotimaisella kielellä. Ylioikeuksien ja 
ylempien viranomaisten tuli käyttää asiassa kieltä, jolla alempi toimituskirja oli kirjoitettu. 
Senaatin oikeusosasto, joka vastasi nykyistä korkeinta oikeutta, sai kuitenkin edelleen mää-
rätä kielensä ja niinpä sen päätökset vain käännettiin suomeksi. Myös lääninhallituksissa, 
ylioikeuksissa ja keskusvirastoissa käännösjärjestelmä oli edelleen yleinen, koska ne käyttivät 
työkielenä ruotsia.

Virastojen ja laitosten sisäisenä virkakielenä oli vuoden 1887 asetuksen mukaan alueen 
kuntien pöytäkirjakieli, mutta jos ylempään hallintoalueeseen kuului erikielisiä kuntia, viran-
omainen sai valita kielensä. Niinpä ylimpien virastojen sisäisenä kielenä oli vielä 1890-luvul-
la useimmiten ruotsi. Suomeksi toimivat vain senaatin kirkollisasiaintoimituskunta, Kuopion 
lääninhallitus, maanmittaushallitus ja Pietarin passivirasto, ja nekin vain, koska niiden pääl-
likköinä oli kiihkeitä fennomaaneja. Vielä 1900 kaikki kruununvoudit ja maistraatit kirjoittivat 
vain ruotsiksi. Kenraalikuvernöörinkin kirjeet olivat vielä vuonna 1910 ruotsia, mutta 1916 
venäjää! Virkamiesten oli kuitenkin vuonna 1882 lähtien osattava suomea, paitsi korkeim-
missa elimissä.

Suomenkielisten epäkohtina pysyivät käännösjärjestelmä, ylempien viranomaisten oike-
us valita kieli sekä virkamiesten erivapaudet kielitaitovaatimuksissa. Käännösjärjestelmä oli 
alinomaisten valitusten kohde, ja etteivät virkamiehiksi nimitetyt käytännössä osanneet suo-
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mea, vaikka heillä oli kielitodistus. Suomenkielisissä kunnissa tehtiin kiusaa valittamalla pää-
töksistä ruotsiksi, koska se oli mahdollista. Ruotsinkielisten asenteita osoittaa aatelissäädyn 
kielitilanne. Kun Yrjö-Koskinen aatelisarvoon korotettuna käytti vuonna 1894 ensi kerran 
puheenvuorossaan suomea, teko leimattiin ”ennen kuulumattoman törkeäksi” ja myös ”lait-
tomaksi”, koska ”maan virallinen kieli” oli vain ruotsi. Seuraus oli suuri julkisuus - ja lopulta 
aatelissäädyn kansliaan palkattiin suomenkielinen pikakirjoittaja.

SORTOVUODET

Kielioloista keskusteltiin kiihkeästi vuoden 1897 valtiopäivillä, kun ruotsinmieliset syyttivät 
pappis- ja talonpoikaissäätyjä pyrkimyksestä suomen kielen ylivaltaan. Suomenmieliset väit-
tivät ruotsinkielisten haluavan säilyttää tilanteen, missä suomi ei vieläkään ollut tasa-arvoi-
nen. Ruotsinmieliset tavoittelivat lakiin yksilökeskeistä henkilökieliperiaatetta, jonka mukaan 
rannikon ruotsinkielisen kalastajan tuli saada asioida ruotsiksi Pihtiputaalla ja pihtiputaa-
laisen metsurin suomeksi Tammisaaressa, mikäli joutuivat tekemisiin viranomaisten kanssa 
(tämä toteutettiin vuoden 2003 kielilaissa). Suomenmieliset ajoivat kollektiivista kunnallis-
kieliperiaatetta, joka oli hallintoalueiden kielienemmistöä suosiva. Riitely johti asian raukea-
miseen porvariston ja aatelin äänillä. Suomen kielestä ei vieläkään tullut tasa-arvoista ruot-
sin kanssa.

Kieltäessään suomen kielen tasa-arvon, ruotsinmielisten pitkään esittämä uhkakuva alkoi 
kummasti toteutua. Sen mukaanhan ruotsi ei korvautuisi suomella, vaan venäjällä, jos kieli-
oloja muutetaan. Taustalla oli koko 1800-luvun ajan vallinnut tilanne, jossa suomenkieliset 
olivat olleet niin heikkoja ja riitaisia, etteivät kyenneet saamaan suomelle sille kuuluvaa ase-
maa. Suomalaisesta puolueesta irtautui jo vuonna 1884 perustuslaillisten nuorsuomalaisten 
ryhmä, joka piti tärkeämpänä pitää tiukasti kiinni Suomen autonomisesta asemasta venä-
läistämisuhan alla, kuin jatkaa kielitaistelua ruotsinkielisten kanssa, jotka myös olivat van-
hojen lakien kannalla omien kielietujensa suojelemiseksi. Idänpolitiikasta tuli kielipolitiikkaa 
tärkeämpi puoluekenttää jakava tekijä. Ei auttanut, vaikka Yrjö-Koskinen piti nuorsuomalai-
sia vain ”ruotsalaisen puolueen suomeksi heiluvana häntänä”.

Helmikuun manifesti vuonna 1899 aloitti ensimmäisen sortokauden, jonka tavoite oli lo-
pettaa Suomen autonominen asema. Maaliskuussa 1900 annettiin kielimanifesti, jolla venäjä 
määrättiin ylimpien hallintoelinten kieleksi. Seuraavaksi oli tarkoitus siirtyä venäjän käyttöön 
alemmissa hallintoportaissa; maistraateissa, poliisilaitoksissa, teknisillä hallintoaloilla, rauta-
teillä, postissa, tullilaitoksessa ja merenkulkulaitoksessa. Lennätin oli jo ennestään osa Venä-
jän lennätinlaitosta. Suomen oma sotaväki lakkautettiin ja suomalaisia alettiin karkottaa Si-
periaan. Venäjää osaavien lisäämiseksi määrättiin 1901 venäjän kielen tuntimääräksi valtion 
kouluissa ja valtionapua saavissa yksityisissä oppilaitoksissa 30 tuntia viikossa. Pakkovenäjä 
ei ollut suosittu oppiaine. Suomalaisten passiivinen vastarinta, Venäjän tappiot Venäjän-Ja-
panin sodassa vuosina 1904—05 ja sisäiset levottomuudet veivät pohjan Venäjän hankkeilta 
Suomen autonomian murentamiseksi.
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VUODEN 1902 KIELIASETUS

Ruotsin kielen ylivallan murtaminen suomenkielisten avulla oli jo ennen sortovuosia ollut 
Venäjän hallituksen politiikkana, jotta skandinaaviset, erityisesti Ruotsin vaikutteet torjuttai-
siin. Näinhän oli jo vuonna 1863. Venäläisetkin pitivät suomea rahvaan kielenä. Se soveltui 
hyvin paikallisiin tarpeisiin, mutta oli soveltumaton korkeamman sivistyksen ja hallinnollisen 
yhtenäisyyden tarpeisiin. Venäläiset asettivat kielikomitean pohtimaan suomen ja ruotsin 
asemaa, ensimmäisen kielen aseman kuuluessa venäjälle. 

Kielikomiteassa V. K. von Plehwe korosti periaatteellista puolta, eli oliko Suomen valtiol-
listen laitosten kohdalla valittava ”sen valtakunnan kieli, johon rajamaa on erottamattomas-
ti yhdistettynä, suuriruhtinaskunnan entisten valtiaiden, ruotsalaisten, vaiko paikallisen al-
kuperäisväestön, suomalaisten kieli”. Tavoite oli selvä; venäjä ja suomi tässä järjestyksessä 
korvaisivat ruotsin. Ruotsille varattiin paikalliskielen asema, joten sitä voitaisiin käyttää vain 
ruotsinkielisten alueiden alemmissa virastoissa ja oikeuksissa, eikä virkamiehiltä enää vaa-
dittaisi ruotsin kielen osaamista.

Suomen kieli sai vihdoin vuonna 1902 tasa-arvoisen aseman ruotsin rinnalla, mutta sil-
loinkin venäjän varjossa. Aiemmasta käännösjärjestelmästä ja ylempien viranomaisten oikeu-
desta valita kielensä luovuttiin. Asetus nojasi kunnalliskieliperiaatteeseen; tuomioistuimen ja 
viranomaisen, jonka virka-alue käsitti yhden tai useampia pöytäkirjakieleltään yksikielisiä 
kuntia, oli käytettävä tätä kieltä. Jos virka-alueeseen kuului molemman kielen kuntia, oli käy-
tettävä kuntien enemmistön pöytäkirjakieltä. Ylemmän tuomioistuimen ja viranomaisen oli 
käytettävä sitä kieltä, jota alempi taho oli käyttänyt. Ruotsinmielisten vaatima henkilöperi-
aate tuli koskemaan maassa olevia venäjänkielisiä, joiden oli aina saatava asioilleen venäjän-
kielinen käsittely tai ainakin käännös, kunnes virkakoneisto olisi oppinut venäjää. Suomen-
mielisten riemun vuoden 1902 asetuksesta pilasi venäjän kielen asettaminen kielimanifestilla 
ykkössijalle.

Vuoden 1902 kieliasetus jäi voimaan vuoden 1922 kielilakiin saakka. Se ei muuttanut 
ruotsinkielisen yläluokan asenteita venäläistämistoimenpiteiden kahlitessa suomenmielisten 
toimintamahdollisuuksia. Vaikka ruotsinkielisten lainsäädännöllinen valta väheni oleellisesti 
vuoden 1906 eduskuntauudistuksen takia, kielikysymys oli toissijainen työväen ja porvaris-
ton välisessä kamppailussa, jossa ruotsalainen kansanpuolue sai vaa´ankielen aseman.

Kesti aina 1950-luvulle asti ennen kuin sujuva asioiminen suomeksi tuli mahdolliseksi, 
koska virkamiehistö siihen asti ei monesti osannut suomea. Virkamiesten suomalaistuminen 
tapahtui vasta, kun suomenkielinen oppikoulu oli yleistynyt ja ennen toista maailmansotaa 
virkoihin nimitetyt ruotsinkieliset olivat siirtyneet eläkkeelle.
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Tapaus Suomen Pankki — Fallet Finlands Bank

Suomen Pankin taistelu virkakielestä on esimerkki, miten maan korkeimmat päättäjät 
tekivät kaikkensa, jotta suomenkielinen enemmistö ei saisi kielioikeuksia. Kun virkoi-
hin nimitettäviltä alettiin vuoden 1882 alusta vaatia ruotsin ohella suomen osaamis-
ta, senaatti katsoi, ettei asetus koskenut säätyjen alaisena toimivaa Suomen Pankkia, 
koska se perustui senaatin hallinnollisen päätökseen eikä säätyjen valtiopäiväpäätök-
seen. Tämä vastasi Suomen Pankin ruotsinmielisen johdon etuja, joten vasta vuoden 
1895 ohjesäännössä virkailijalta edellytettiin ensi kerran suomen hallitsemista. Oh-
jesäännön määräys oli liberaali, sillä sen mukaan ”hakijan oli osoitettava osaavansa, 
siinä määrin kuin viran laatu vaatii, käyttää suomen- ja ruotsinkieltä suullisesti ja kir-
jallisesti.”

Ruotsinkielisten etujen kiihkeä puolustaminen jatkui myöhemminkin. Kielten ta-
savertaisesta asemasta oli annettu asetus jo vuonna 1902, mutta jälleen kerran ruot-
sinmieliset selittivät, ettei asetus taaskaan koskenut Suomen Pankkia. Asiasta oli näin 
ollen päätettävä erikseen ja suomesta tuli Suomen Pankin virkakieli vasta vuonna 
1908. Päätös johti myös seteleiden uusimiseen, koska niissä suomi oli nyt asetetta-
va ruotsin asemesta ensimmäiselle sijalle. Suomen Pankin virkakielen vaihto herätti 
suurta katkeruutta ruotsinmielisten keskuudessa. 

Kirjailija Volter Kilpi vuonna 1917 svekomaaneista

”He tahtovat säilyttää kaiken mahdollisen vaikutusvallan yhteiskunnassa, mut-
ta kieltäytyvät samalla kaikesta yhteiselämästä suomalaisen yhteiskunnan kanssa. 
He tahtovat vapautua kaikista kansallisista velvollisuuksista, mutta nauttia kaikkia 
kansalaisen etuja ja oikeuksia. — Kuin hemmotellut lapset oikuttelevat he eristymis-
harrastuksissaan: pohtivat vakavissaan, miten peseytyä suomalaisnimityksen tah-
rasta, keräilevät huomiinsa rahastoja, järjestelevät puhtaita yhdistyksiään, rakente-
levat esteitä eteenpäin pyrkiville suomalaisille tiede- ja virkamiehille, varaavat toimet 
ja paikat omilleen, pauhaavat tiluskauppojen yhteydessä ”ruotsalaisesta maasta”, 
pitävät sitä ruotsalaista, joka myy maansa suomalaiselle — suomalaiselle Suomes-
sa — suorastaan maankavaltajana, kansalaiskunniansa menettäneenä, mutta nosta-
vat särkevän hätähuudon, jos suomalaiset tahollaan joutuvat pakoitetuksi vetämään 
käytännölliset johtopäätökset tästä puuhailusta”.
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ITSENÄISYYDESTÄ TOISEEN 
MAAILMANSOTAAN 

Vuoden 1918 sotaa on tarkasteltu lähinnä punaisten ja valkoisten välisenä yhteenottona, 
joka oli osa Venäjän vallankumousta sekä osa Itä- ja itäisessä Keski-Euroopassa samoihin 
aikoihin tapahtuneita yhteiskunnallisia muutoksia. Unohtunut näkökulma sotaan on, että 
jotkut, kuten Folktingetin puheenjohtaja von Rettig, näkivät sen myös rotusotana. Tätä nä-
kemystä pohjustivat joidenkin ruotsinkielisten 1800-luvulla omaksumat rotuopit. Toisin kuin 
muualla Euroopassa, vain Suomessa kielestä oli tullut myös rodullinen tunnusmerkki.

ONNETON VUOSI 1918

Vielä vuonna 1915 Ruotsissa haaveiltiin Venäjän tappioiden takia Suomen valloittamista 
takaisin Saksan tuella. Itsenäisenä Suomea ei pystytty tai haluttu nähdä. Niinpä vastikään 
eronneen hallituksen ulkoministeri, kreivi Albert Ehrensvärd totesi lehtiartikkelissa vuonna 
1915 ”Suomen olemassa olo itsenäisenä valtiona voidaan ajatella mahdolliseksi vasta siinä 
maailmassa, missä sudet ja lampaat sovussa käyvät laitumella.”

Ruotsin apu vuoden 1918 taisteluissa valkoiselle osapuolelle kumpusi siis myös valtapoli-
tiikasta eikä vain myötätunnosta. Ruotsille on aina ollut sotilaspoliittisesti tärkeää, että Suo-
mi on puskuri Ruotsin ja Venäjän välillä. Ruotsi suunnitteli vuonna 1918 joukkojen lähet-
tämistä Suomeen ja Åbo Akademin tutkimuksessa selviää, että miehittämistoimella Suomi 
olisi sidottu tiiviimmin Pohjolaan. Mannerheim sai 24.1.1918 tiedon Torniossa odottelevas-
ta 5 000 miehen ruotsalaisosastosta. Hän päätti kuitenkin, että kriisi on selvitettävä omalla 
väellä. Avun pyytäminen Ruotsin hallitukselta olisi taannut pikaisen ja runsaan sotilaallisen 
avun, mutta sitonut Suomen vanhaan isäntämaahan. Kun ulkopuolista apua myöhemmin 
keväällä tuli Saksasta, oli sodan käännekohta jo saavutettu omin voimin.

Suomen itsenäistyminen herätti kuitenkin ahvenanmaalaisissa halun liittää saarimaakun-
ta Ruotsiin. Kuninkaalle luovutettiin vuonna 1918 peräti 7 000 ahvenanmaalaisen allekir-
joittama adressi, jossa liitosta pyydettiin. Ruotsi esitti voittajavaltioille asian ratkaisemista 
Pariisin rauhankonferenssissa. Asia loi jännitteitä Suomen ja Ruotsin välille. Suomen ensim-
mäinen Japanin suurlähettiläs G. J. Ramstedt kuvaa asiaa yllättävästä näkökulmasta. Hän 
kysyi Japanin ulkoministeriltä: ”Onko Ruotsin hallituksen aloitteesta viritetty minkäänlaista 
keskustelua Suomeen kuuluvasta Ahvenanmaasta?” Ramstedt jatkaa selostustaan: ”Ulkomi-
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nisteri Utshida antoi heti noutaa ne asiakirjat, jotka ulkoministeriöön oli edellisenä päivänä 
lähetetty. Sinä lyhyenä tuokiona, minkä ajan minun sallittiin niihin tutustuvan, huomasin, 
että Ruotsi odotti Japanin kannattavan Ahvenanmaan liittämistä Ruotsiin. Pääperusteluina 
esitettiin väestön kieli ja saarten maantieteellinen asema, varsinkin jälkimmäinen laajasti ja 
oikein karttaliittein valaistuna. Näitä karttoja silmäillessäni minun oli pakko tunnustaa, että 
tosiaankin näytti siltä kuin saaret paremminkin kuuluisivat Ruotsille kuin Suomelle. Koko Tu-
run saaristo, noin 6 000 saarta, oli pyyhitty olemattomiin, ja Ahvenanmaankin saarista vain 
pääsaaret merkitty.”

Suomi antoi maakunnalle vuonna 1920 itsehallinnon, mutta vielä vuonna 1921 asia oli 
Kansainliiton käsiteltävänä. Se totesi alueen kuuluvan Suomelle. Ahvenanmaa on ollut Kri-
min sodan päättymisestä vuodesta 1856 alkaen demilitarisoitu alue. Vuonna 1922 sovittiin 
edelleen Saksan, Tanskan, Ruotsin, Britannian, Ranskan, Italian, Latvian ja Puolan kanssa saa-
ren pysymisestä linnoittamattomana. Suomi teki vuonna 1940 vastaavan sopimuksen vielä 
Neuvostoliiton kanssa.

Ruotsi miehittää Ahvenanmaan

Suomen ja Ruotsin välille syntyi vuonna 1918 Ahvenanmaata koskeva selkkaus, josta 
Mannerheim kertoo muistelmissaan: “Tämä selkkaus oli alkuna Ruotsin pyrkimyksille 
saada Ahvenanmaa erotetuksi Suomesta, ja siitä syntyi vihlova epäsointu maidemme 
välisiin suhteisiin, joiden Suomessa oli kuviteltu muodostuvan aivan toisenlaisiksi.”

Helmikuussa 1918 oli 600 Turun piirin suojeluskuntalaista kokoontunut Uuteenkau-
punkiin raivatakseen tien valkoisten puolelle Pohjois-Satakuntaan. Olosuhteiden pa-
kosta heidät olikin vietävä Ahvenanmaalle, mistä uskottiin saatavan laivayhteys Poh-
janmaalle. 

Mannerheim toimitti Suomen Tukholman lähetystölle sanoman, että “mihinkään 
sotatoimiin ei Ahvenanmaalla saa ryhtyä muuta kuin minun hyväksymäni suun-
nitelman mukaisesti” ja antoi suojeluskunnalle sähkeellä määräyksen pysyä Ahve-
nanmaalla. Suomen lähetystön vuokraama alus lähti Tukholmasta mukanaan vapaa-
ehtoisia, aseita ja ampumatarvikkeita, mutta Ruotsin viranomaiset pysäyttivät sen. 
Ruotsin hallitus oli päättänyt lähettää Ahvenanmaalle oman retkikuntansa “estä-
mään rauhallisiin saaristolaisiin kohdistuvat väkivaltaisuudet”. 

Ruotsin viranomaiset häiritsivät ja vääristelivät valkoisten päämajan, Suomen lähe-
tystön ja Uudenkaupungin suojeluskunnan välistä sanomanvaihtoa. Ahvenanmaal-
le nousi 22.2.1918 maihin ruotsalainen sotilasosasto. Senkin jälkeen kun saksalaisen 
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Ahvenanmaan kysymys oli kärjistänyt kieliasenteita eduskunnassa ja Suomen suhteet Ruot-
siin olivat heikot. Tässä tilanteessa ruotsinkieliset perustivat keväällä 1919 Svenska Finlands 
folktingin (Ruotsalaisen Suomen kansankäräjät), joka omaksui opin kahdesta Suomessa asu-
vasta kansasta. Kansankäräjät vaativat vuonna 1920 perustettavaksi kolme ruotsinkielistä it-
sehallinnollista maakuntaa Ahvenanmaan tapaan. Oli saatava oma hiippakunta, itsenäinen 
ruotsinkielinen kouluhallitus ja ruotsi komentokieleksi ruotsinkielisiin joukko-osastoihin. Eri-
tyisen asiamiehen tuli valvoa ruotsinkielisten etujen toteutumista. Myös Rkp:n johto julkaisi 
jo vuonna 1917 päätöslauselman, että ”ruotsalainen maa” kuului vain heille.

apuretkikunnan etujoukko oli paria viikkoa myöhemmin riisunut Ahvenanmaan ve-
näläiset aseista, ruotsalaiset jäivät sinne ja lähtivät vasta vapaussodan päättyessä 
16.5.1918.

Mannerheimin kertomus Ruotsin menettelystä Ahvenanmaan suhteen on karu. Ruot-
sin miehityksen aikana Ahvenanmaalta lähti spontaani valtuuskunta anomaan maa-
kunnan liittämistä Ruotsiin. Suomen ja Ruotsin välille kehkeytyi pitkäaikainen kiis-
ta Ahvenanmaasta. Kansainliitto ratkaisi lopulta asian Suomen hyväksi sillä ehdolla, 
että Ahvenanmaa demilitarisoidaan (ahvenanmaalaisten ei mm. tarvitse suorittaa 
asevelvollisuutta), se saa itsehallinnon ja takuut ruotsin kielen säilymisestä.

Tapaus Jääskeläinen

Pietarsaaressa ammuttiin 1.3.1918 suomenkielinen Vaasan lääninsihteeri Johannes 
Jääskeläinen. Vuonna 1900 ylioppilaaksi tullut nuori mies valmistui 1906 insinööriksi 
ja kirjoittautui lainopilliseen tiedekuntaan. Marjatta Cronvall kertoo isoisänsä osal-
listuneen jonkin verran sosialidemokraattien toimintaan, mutta vieraantuneen siitä 
nopeasti. Kesäkuussa 1916 hänestä tuli Vaasan lääninsihteeri.

Se oli kohtalokas virka. Jääskeläinen oli ärsyttänyt ruotsinkielisiä määräämällä Kokko-
lan maaseurakunta uhkasakolla perustamaan suomenkielinen kansakoulu, koska sitä 
ei senaatin vuoden 1914 määräyksestä huolimatta oltu tehty. Lisäksi Jääskeläinen oli 
nimittänyt ruotsalaispitäjiin suomenkielisiä nimismiehiä ja lähetellyt suomen kielellä 
kirjoitettuja virkakirjeitä ruotsinkielisille virkamiehille. 

Kun vallankumouksen aallot ulottuivat Vaasaankin, koetti Jääskeläinen päästä neu-
votteluyhteyteen valtaa pitäneiden punaisten kanssa. Läänin kuvernööri Yrjö Torppa 
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HAAVEENA KUNINGASKUNTA

Suomen itsenäistyminen oli suuri yhteinen tavoite, mutta taustalla vaikuttivat myös poliit-
tiset edut. Oli valittava valtiomuoto ja esiin nousi kysymys kuninkaasta. Kuninkaan arveltiin 
sitovan Suomea tiiviimmin länteen ja pohjoismaisiin kuningaskuntiin. Kuningasta kannatet-
tiinkin kovasti ruotsalaispiireissä. Kuningasjärjestelmässä aatelistolla ja eliitillä olisi ollut kor-
keampi ja virallisempi status ja molempiin näihin ryhmiin kuului pääasiassa ruotsinkielisiä. 

Ruotsalainen kansanpuolue kannatti innokkaasti monarkiaa. Puolue oli perustettu vuon-
na 1906 (sattumoisin pari viikkoa Suomalaisuuden Liiton perustamisen jälkeen). Rkp oli alus-
ta asti kielipuolue, ja sai ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 24 paikkaa eli 12 % edustajista. 
Eduskuntaan puolueesta syntyi vaa´ankieli, jolla on ollut lähinnä kielellinen missionsa. 

Vuoden 1918 epävarmuus sai Suomen valtiojohdon, kärjessä P. E. Svinhufvud ja J. K. Paa-
sikivi, ajamaan monarkiaa. Hessenin maakreivi Friedrich Karlille esitys Suomen kuninkuudes-
ta oli yllätys, ja hänen suostumuksensa vahvasti ehdollinen. 

Edistysseurojen kustannusosakeyhtiö julkaisi vuonna 1918 nimimerkin ”Edistysmies” vih-
kosen otsikolla ”Suomiko kuningaskunnaksi?”. Pamfl etti nosti esiin epäilyjä kuningashank-
keesta. ”Kauhean sisällissotamme seurauksiin on siis merkittävä sekin, että hyvin huomatta-
va ja vaikutusvaltainen joukko kansalaisia on tullut vakuuttuneeksi siitä, että kuningasvalta 
on ainoa keino, joka voi pelastaa onnettoman maamme ja vastaisuudessa taata järjestyksen 

oli paennut sekasortoa ja Jääskeläinen oli nyt läänin korkein viranomainen. Tilanne 
oli kuitenkin pian kestämätön ja Jääskeläinen erosi ja palasi kotiseudulleen. 

Kuitenkin jo 25.2.1918 hän ilmoittautui vapaaehtoisena valkoisten tykistökouluun 
upseeriksi. Tie johti Pietarsaareen, missä satakunta jääkäriä juhli saapumistaan kau-
punkiin. Humala, vanhat kaunat lääninsihteeriä kohtaan ja tämän kritiikki humaltu-
neiden jääkärien suunnittelemaa pikaoikeudenkäyntiä vastaan johti siihen, että Jo-
hannes Jääskeläinen ammuttiin. 

Pietarsaaren tykistöpäällikkö, eversti, kreivi Hamilton kirjoittaa: ”1. p:nä maaliskuu-
ta julistamallaan tuomiolla on Pietarsaaren sotaoikeus maanpetoksesta sekä vehkei-
lystä maan laillista hallitusta vastaan yhdessä Suomen verivihollisen, venäläisten, 
kanssa tuominnut lääninsihteeri Johannes Jääskeläisen, työmiehet Emil Lindin, Ak-
sel Salosen, Johannes Puurusen, P. Tiihosen, entisen leipuri Kalle Suosalon ja seppä 
Yrjö Erikssonin kuolemanrangaistukseen ja on tuomio heti pantu täytäntöön.”  Syyksi 
mainittiin, että laitonta oikeudenkäyntiä vastaan protestoinut lääninsihteeri ja jo ai-
kaisemmin pidätetyt työmiehet olisivat suunnitelleet tykistökoulun räjäyttämistä. Ta-
pauksesta esitettiin 1980-luvun lopulla televisionäytelmä.
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ja turvallisuuden pysymisen kovia kokeneessa yhteiskunnassamme.” Lainauksessa viitataan 
kytkökseen, joka monarkialla olisi sitä ajaneelle eliitille. ”Miten hauskan ajan monarkia toisi-
kaan kaikille ylimyksillemme! Historiasta nähdään kuningasvallan aina käyneen käsi kädessä 
ylimysvallan kanssa. Historian alussa ympäröivät uskotut toverit ja neuvojat kuningasta. Ei 
ole ollut niin voimakasta kuningasta, ettei häntä ympäröivä ylimystö olisi ollut vielä voimak-
kaampi. Suurimmatkin itsevaltiaat ovat ympäristönsä edessä olleet lauhkeita lampaita; ka-
pinat, joita ylpeimmät kuninkaat ovat ylimystöänsä vastaan yrittäneet, ovat tavallisesti epä-
onnistuneet. Kuningasvalta ja ylimystövalta ovat siten toistensa erottamattomia käsitteitä.”

Tynkäeduskunta valitsi kaikesta huolimatta Friedrich Karlin 9.10.1918 kuninkaaksi Ruotsin 
vallan aikaisen 1772 hallitusmuodon nojalla. Valittu kuningas ilmoitti kuitenkin jo 14.12.1918, 
ettei ota valtaistuinta vastaan, kun Saksan sotaonni ensimmäisessä maailmansodassa oli lo-
pullisesti tyrehtynyt.

ROTUSOTAKO?

Pekka Kalevi Hämäläinen on teoksessaan ”Luokka ja kieli vallankumouksen Suomessa” sel-
vittänyt suomalaisia oloja luokkataistelun ja kielipolitiikan näkökulmasta. Hän toteaa kieli-
politiikan muodostuneen sangen usein rotukysymykseksi. Ensimmäisen maailmansodan alla 
eräät ruotsinkieliset ylioppilaat katsoivat kaiken Suomessa kulttuurisesti arvokkaan olevan 
suomenruotsalaisten aikaansaamaa ja ansiota. Tämä perustui oletukseen, että yhteiskun-
nallisesti ja kulttuurisesti arvokas on rodullisesti korkeamman kansanosan aikaansaamaa. 
Ylioppilasjohtaja Artur Eklund perusteli tätä Gobineaun sekä toisen arjalaisuuden ylistäjän, 
Houston Steward Chamberlainin teoksilla. Jälkimmäinen oli saksalaiseen kulttuuriin ja myto-
logiaan ihastunut britti, joka meni naimisiin Richard Wagnerin tyttären, Evan kanssa ja jonka 
teos ”The Foundations of the Nineteenth Century” vuodelta 1910 loi pohjan kansallissosialis-
tien rotuopeille.

Germaanisista juuristaan innostuneet ruotsalaiset sovittivat oppejaan myös aikakauden 
poliittisiin aatteisiin. Niinpä Venäjältä Suomeen vyöryneet sosialismin aallot nähtiin erityi-
sesti biologisesti alemmalla tasolla olevan kansanryhmän aatteeksi. Vuoden 1918 taistelut 
nähtiinkin ruotsalaispiireissä nimenomaan kahden rodun välisenä kamppailuna. Svenska 
Finlands folktingin puheenjohtaja von Rettig totesi 19.5.1918: ”Katkeraa suomalais-ruotsa-
laista taistelua on käyty Suomessa. Tämä taistelu ei ole aiheutunut vain kielellisistä eroista. 
Se on ollut kahden kansakunnan, kahden rodun välistä taistelua.” 

Vaikka tällainen ajattelu kuulostaa nykyään absurdilta, niin noilla ajatuksilla oli aikanaan 
erittäin arvovaltainen kannattajakunta, joka koostui fi losofeista, biologeista, lääkäreistä ja 
tiedemiehistä. Rodulliskielelliset näkemykset aiheuttivat suoranaista rasismia suomalaista 
väestöä kohtaan erityisesti ruotsalaisen maalaisväestön keskuudessa. 
Sisällissota siis jyrkensi kahdesta rotuominaisuuksiltaan muka erilaisesta kansasta puhuvien 
mielipiteitä entisestään. Poliitikko ja lääkäri Georg von Wendt julkaisi vuonna 1919 kirjoituk-
sen ”Suomen molemmat kansat, suomalaiset ja itäruotsalaiset”. Hänen mukaansa Suomea 
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asuttivat itäruotsalaiset sekä suomalais-ugrilaisiin heimoihin kuuluvat suomalaiset. Näi-
den rotujen ominaisuudet ovat erilaiset, josta seurasi johtopäätös, että molempia kansoja 
on myös hallittava eri tavoin ja niiden sekoittamista oli syytä välttää. Tällainen ”sekakansa” 
oli von Wendtin mukaan taipuvaista häiriöiden aiheuttamiseen ja vallanhaluun. Sekarotuun 
kuuluvalle sivistyneistölle ei olisi tuottanut vaikeutta hylätä ruotsin kieltä. 

Tässä toistui oppi, jonka mukaan slaavilaiset kansat olivat menettäneet älyllisiä ominai-
suuksiaan sekaantuessaan suomalaisiin. Merkittävintä oli, että kielestä tehtiin rotuominai-
suus. Ylempää rotua oleva puhui ruotsia, jonka alempaa syntyperää oleva saattoi jopa hylätä. 
Johtopäätös oli, että pääasiassa rannikoillamme asuvien ruotsinkielisten olisi pitänyt saada 
itsehallinto. Autonomiasta itsenäisyyteen kamppailleen Suomen olisi tullut antaa ruotsinkie-
liselle rannikolleen uusi autonomia.

Von Wendtin kirjoittelu ajoittuu rotuoppien kulta-aikaan Saksassa ja Ruotsissa. Ruotsis-
sa rodullisiin kysymyksiin oli perehtynyt Herman Lundborg, joka oli opiskellut Münchenissä 
kriminaalipsykologiaa. Rotutieteilijät katsoivat, että rikolliset taipumukset ovat yhteydessä 
rodullisiin ominaisuuksiin; alemmat rodut olivat alttiimpia rikoksiin. Vuonna 1915 Lundbor-
gista tuli Upsalan yliopiston rotubiologian dosentti ja vuonna 1922 perustetun valtion rotu-
biologisen instituutin johtaja. 

Ruotsalainen kansatieteilijä K. Robert V. Wikman kirjoitti vuosina 1921—22 ”Det Nya Sve-
rige” –lehdessä itäruotsalaisesta (= suomenruotsalaiset) ongelmasta. Hän arvosteli ankarasti 
pyrkimyksiä luoda suomalainen kansallisvaltio. Suomi oli tulos vain ja ainoastaan ruotsalais-
ten luovasta kyvystä. Suomalaiskansallisen liikkeen nähtiin johtaneen ainoastaan sosialismin 
suosioon ja sitä kautta vuoden 1918 punakapinaan. Hänen mielestään kapina oli rodullisiin 
ominaisuuksiin perustuvaa pahansisuisuutta, eikä suinkaan reaktio yhteiskunnallisiin ja so-
siaalisiin epäoikeudenmukaisuuksiin.

Suomessa Folkhälsan kokosi eugeniikan oppien mukaista tutkimustietoa maamme kah-
den kansan rotuominaisuuksista. Nämä arkistot ovat edelleen suljettuja. Tutkimuspyyntöjen 
epäämisen syyksi on sanottu, että ”arkistot ovat järjestämättä”.

Surullista oli, että muodikas rotuajattelu tarttui myös suomalaisiin. Tuhlattiin voimavaro-
ja yritettäessä todistaa suomalaisten edustavan parempaa ja korkeampaa rotua kuin mon-
golit, joiksi ruotsalaiset suomalaisia nimittelivät. Myös opin tielle päässeet suomalaiset oli-
vat joutuneet ruotsintamaan nimiään voidakseen edetä urallaan. Asia on edelleen arka, sillä 
kerrottaessa suomalaisten olleen samaan tapaan halveksittuja kuin monet Afrikan ja Aasian 
siirtomaiden alkuasukkaat, kohtaa yleensä voimakasta torjuntaa. Onko jo tällainen väite niin 
nöyryyttävä, että emme halua vieläkään myöntää, että myös meitä on pidetty alempana ro-
tuna?
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”Suomenmaalainen” kansa syntyy
       
Ruotsinkieliset kehittivät 1910-luvulla käsitteet ”rikssvensk” ja ”fi nlandssvensk”. Ne 
otettiin käyttöön aiemmin kaikkia suomalaisia tarkoittaneen ”fi nne” asemesta, kos-
ka jotkut ruotsinkieliset eivät enää pitäneet itseään suomalaisina. Kielellistä erottelua 
syvennettiin varaamalla ”fi nne” tarkoittamaan yksinomaan suomenkielisiä, kun taas 
suomalaisia kielestä ja rodusta riippumatta alettiin kuvata sanalla ”fi nländare”. Ter-
mi ”fi nländare” (suomenmaalainen) loukkasi monia suomalaisia, joten vuoden 1945 
kielirauhakomitea suositteli siitä luopumista. Suomenruotsalaisesta lehdistöstä fi n-
ländare sanan käyttö on nykyään levinnyt myös Ruotsiin.

VUODEN 1922 KIELILAKI

Kun kesällä 1919 hyväksyttiin tasavaltainen hallitusmuoto, saivat ruotsinkieliset siihen Ståhl-
bergin kolmesta ensimmäisestä luonnoksesta poiketen pykälän, jonka mukaan suomi ja ruot-
si olivat maan kansalliskielet, joita kansalaisilla oli oikeus käyttää viranomaisissa. Kielioloja 
piti säädeltämän kielilaeilla, joiden sisällöstä tuli sittemmin jatkuva riitojen aihe. 

Vuonna 1918 voimassa olleen vuoden 1902 kieliasetuksen mukaan viranomaisissa tuli 
periaatteessa voida asioida suomeksi, mutta käytännössä tämä riippui virkamiesten suomen 
taidosta, joka ruotsinkielisillä virkamiehillä oli asenteen ohella usein heikko. Tuli tarpeellisek-
si lailla edellyttää, että viranomaisissa saattoi asioida ruotsin lisäksi suomeksi. Tarvittiin siis 
kielilaki perustuslain lisäksi. Eduskunta hyväksyi keväällä 1920 teknisesti heikon kielilain, jota 
Rkp ei hyväksynyt. Presidentti Ståhlberg vahvisti sen vasta huhtikuussa 1921, mutta määräsi 
samalla lakiin tehtäväksi muutoksia. Uusitut ruotsinkielisten etuja vastaavat kielilait tulivat 
voimaan kesällä 1922.

Laissa säädettiin tuomioistuinten ja viranomaisten velvollisuudesta käyttää kotimaisia 
kieliä eri tilanteissa. Yksikielisissä kunnissa virkamiesten oli osattava suomea tai ruotsia sekä 
ymmärtää myös toista kansalliskieltä. Kaksikielisissä kunnissa virkamiesten oli osattava hy-
vin enemmistön kieltä sekä kyettävä puhumaan ja kirjoittamaan vähemmistön kieltä. Kunta 
oli kaksikielinen, jos siinä asuvan kielellisen vähemmistön osuus oli vähintään 10 prosent-
tia. Kaksikielinen kunta muuttuisi yksikieliseksi vasta kun vähemmistön osuus alittaisi 8 pro-
senttia. Yksikielinen kunta muuttuisi kaksikieliseksi kun vähemmistön osuus nousisi 12 pro-
senttiin. Kielisuhteiden muutoksista päätettäisiin kymmenen vuoden välein väestötilastojen 
perusteella. Helsinki, Turku ja Vaasa kuitenkin säilyisivät kaksikielisinä, vaikka ruotsinkielisten 
osuus alittaisi säädetyn alarajan. Ruotsinkieliset saivat myös oman hiippakunnan (1923) ja 
oman rajoitetun kouluhallinnon.

Kielilakitaistelun aikana ruotsinkieliset hakivat tukea Ruotsista, jonne levitettiin kauhujut-
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tuja ruotsinkielisten sorrosta. Kansainliitoonkin vedottiin, mutta turhaan. Kielilain säätämi-
sen jälkeen Rkp asettui puolustamaan saavutettuja etuja aitosuomalaisuutta vastaan. Kie-
livähemmistö oli saanut kielioikeudet, joiden veroisia ei ollut missään muussa vuoden 1917 
jälkeen itsenäistyneessä maassa Euroopassa. Lakien vastustus oli tiukinta maalaisliiton pii-
rissä, mikä esti sen ja Rkp:n sekä osin edistyspuolueen yhteistyön.

AITOSUOMALAISUUDEN HENGESSÄ

Aitosuomalaisuutta on pidetty vastareaktiona ruotsalaisuuden vuoden 1917 jälkeiseen ag-
gressiiviseen vaiheeseen, jolla tavoiteltiin koko ruotsalaiselle Suomelle samankaltaista ase-
maa kuin Ahvenanmaalle. Aitosuomalaisuus on myös tulkittu aiempien vuosikymmenien 
fennomanian jatkeeksi nationalistisin sävyin. Liikehdinnässä oli vahvoja yhteiskunnallisen 
protestin aineksia. Etenkin keskiluokkaisesta tai maaseutuväestöstä lähtöisin oleva akatee-
minen nuoriso pettyi Suomen itsenäisyyden jälkeisissä odotuksissaan, kun korkeakoulutus 
ei taannutkaan välitöntä sosiaalista nousua. Kilpailussa ruotsinkielisillä oli etulyöntiasema 
koulutuspaikkojen ja kielivalmiuksien suhteen Helsingin yliopistossa sekä opiskelun päätyt-
tyä akateemisilla työmarkkinoilla ja valtion ja kuntien virkakoneistossa.

Aitosuomalaisuus sai vauhtia myös tyytymättömyydestä Helsingin yliopistoa koskettele-
vaan vuoden 1922 lakiin. Suomenkielisiä puolueita ärsyttivät skandinaavisten yliopistojen, 
etenkin ruotsalaisten yliopistojen opettajien ja Ruotsin lehdistön mielenilmaisut. Ruotsin-
kieliset eivät puolestaan hyväksyneet lakiin sisältyvää suhteellisuusperiaatetta, jonka katsot-
tiin johtavan yliopiston kiihtyvään suomalaistumiseen. Laki edellytti opiskelijoilta kaksikieli-
syyttä, sillä vain alkeisopetuksen tuli olla äidinkielellä. Laki hyväksyttiin lähes sellaisenaan ja 
ruotsinkieliset alistuivat siihen, mutta suomenkieliset ylioppilaat alkoivat pitää keskusteluti-
laisuuksia ”suomalaisuusliikkeen eheyttämisestä”. Marraskuussa 1922 perustettiin Helsingin 
Aitosuomalainen Kerho ja sille oma äänenkannattaja ”Aitosuomalainen”-lehti. Lopulta 49:än 
erilaisen kerhon pohjalta perustettiin vuonna 1926 Aitosuomalaisuuden Liitto.

Aitosuomalaisuuden luojat olivat tyytymättömiä ruotsinkielisten saamiin väestösuhdet-
ta (1:10) vastaamattomiin erioikeuksiin ja asemiin Suomessa. Tavoitteena oli nostaa suomen 
kieli maan todelliseksi pääkieleksi ja ruotsinkielisten tuli taipua ”heille kuuluvaan luonnolli-
seen vähemmistöasemaan”. Tässä oli helppo viitata vähemmistökansojen yleiseen asemaan 
Euroopan kansallisvaltioissa, ja erityisesti suomenkielisten asemaan Ruotsissa, etenkin Tor-
nionjokilaaksossa ja Pohjois-Norjassakin. 

Vuonna 1922 perustettu Akateeminen Karjala-seura (AKS) omaksui aitosuomaiset aja-
tukset vuonna 1924. Aitosuomalaisuus vietiin vuonna 1927 Urho Kekkosen johdolla myös 
Suomalaisuuden Liittoon, josta tuli suomalaisuuden etujärjestö. Sen jäsenten ja kannattajien 
kautta aitosuomalaisuuden toivottiin vaikuttavan eduskuntapuolueisiin ja tätä kautta kieli-
lainsäädäntöön.

Aitosuomalaisia ärsytti eniten Helsingin yliopiston ruotsalaisuus, koska luennot olivat pal-
jolti ruotsiksi. Opiskelijoista vuonna 1920 oli kolmannes ruotsinkielisiä ja vielä vuonna 1930 
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viidennes. Ruotsinkielisillä oli valtionapua nauttivia oppikouluja suhteellisesti enemmän ja 
oppilaspaikat kalliimpia kuin suomenkielisillä, vaikka epäsuhta oli vähenemässä. Koska suo-
menkielisiä oppikouluja ei eri syistä voitu perustaa niin paljon, kuin epäkohdan poistaminen 
olisi vaatinut, niin aitosuomalaiset esittivät ruotsinkielisten koulujen ja niiden valtionapujen 
leikkaamista. Tähän ei kuitenkaan menty ja tilanne korjaantui lopullisesti vasta peruskoulu-
uudistuksen myötä 1970-luvulla.

Aitosuomalaisten mielestä luokka- ja säätyvastakohtaisuudet ilmenivät ruotsinkieli-
syytenä, joten ruotsi oli poistettava, jotta virkamiehet voisivat samastua kansan suureen 
enemmistöön. Tähän liittyi ruotsalaistettujen nimien palauttaminen suomenkielisiksi sekä 
pahimmillaan ruotsinkielisten katu- ja nimikilpien tervaus. Keskusteltiin myös Runebergin 
Maammelaulun korvaamisesta jollain toisella.

Historianopetuksen Ruotsin vallan ajan ihannointia myös arvosteltiin. Ennen kaikkea ha-
luttiin muuttaa oppikoulujen pakollinen ruotsin kielen opetus vapaaehtoiseksi. Vuonna 1929 
ilmestyneessä Elsa Enäjärven Suomalaisuuden Liiton kustannuksella ilmestyneessä julkaisus-
sa ”Englanti ruotsin sijaan ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi suomalaisiin kouluihin” englan-
nista katsottiin olevan ruotsia enemmän hyötyä Suomen ulkomaan- ja kauppasuhteiden ja 
sivistyksellisen suuntauksen kannalta. Syksyllä 1931 ”Aitosuomalainen” perusteli pakkoruot-
sista luopumista sillä, että 482 reputetusta ylioppilaskokelaasta 221 ei ollut läpäissyt ruot-
sin koetta. Toinen vaikea aine oli matematiikka, josta tuli sodan jälkeen vapaaehtoinen aine. 
Tämäkään kaukonäköinen aloite ei ruotsinmielisten vastustuksen takia johtanut mihinkään, 
sillä aloitteet juuttuivat sivistysvaliokuntaan tai kaatuivat äänestyksissä. Niinpä suomalaiset 
olivat vielä 1970-luvulla tunnettuja tankeroenglannistaan.

HALLINNOLLISTA EPÄSUHTAA

Aitosuomalaiset arvostelivat ankarasti ulkoasiainministeriön ja puolustusvoimien virkani-
mityksiä. Ulkoministeriö miehitettiin pääasiassa ruotsinkielisten edustajilla mm. professori-
kunnasta. Pätevyys ja kielipoliittinen tasavertaisuus olivat pahasti ristiriidassa. Suurlähetti-
läsnimityksistä käytiin niin rajuja kielipoliittisia keskusteluita, että niistä oli ilmeistä haittaa 
Suomi-kuvalle ulkomailla. Puolustusvoimien korkeimmassa johdossakin kielivähemmistö oli 
yliedustettuna. Kielikiistan lisäksi virkanimityksiä repi Venäjän armeijassa kokemusta saanei-
den ja jääkäriupseerien välinen kiistely. Molemmat kiistat loppuivat kuitenkin sotien aikana. 

Varsinaisina epäkohtina pidettiin valtion virastoja ja oikeuslaitosta. Ruotsinkielisten osuus 
vaihteli 50—70 prosenttiin Suomen Pankissa, merenkulkuhallituksessa, tulli- ja rautatiehalli-
tuksessa sekä posti- ja lennätinhallituksessa, korkeimmassa oikeudessa, korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa, Vaasan hovioikeudessa jne. Taustalla olivat historialliset syyt. Jarruttamalla 
kaikin tavoin suomen kielen nousua tasaveroiseksi ruotsin kanssa hallinnossa ja etenkin kou-
lutuksessa, olivat ruotsinkieliset onnistuneet petaamaan itselleen suhteettoman osan kor-
keimmista viroista ja yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta vielä vuosikymmeniksi eteenpäin. 
Helsingin yliopistosta valmistuneista 1920-luvun alussa kolmasosa oli ruotsinkielisiä ja vuo-
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sisadan alussa syntyneinä he olivat viroissa vielä 1960-luvun alussa. 1920-luvulla viroissa 
olleet olivat syntyneet 1870- ja 1880-luvuilla, jolloin suomenkielisiä kouluja ei juuri edes ol-
lut.

Aitosuomalaiset huomioivat ruotsinkielisten yliedustuksen myös talouselämässä. Kauppa-
korkeakouluissa ruotsinkielisiä opiskelijoita oli suunnilleen yhtä paljon kuin suomenkielisiä, 
ja edelliset pääsivät helpommin hyville palkoille liike-elämässä, koska keskeiset liikelaitokset 
olivat kaksikielisiä tai kokonaan ruotsinkielisiä. Ruotsinkieliset pankit ja muut liikeyritykset 
eivät kuitenkaan paljonkaan kärsineet suuriäänisesti vaaditusta talouselämän suomalaista-
miskampanjasta — osin siksi, että monet niistä reivasivat olojen muuttuessa toimintaansa 
suomenkielisempään suuntaan.

AITOSUOMALAISUUS JA PUOLUEPOLITIIKKA

Aitosuomalaiset pohtivat useaan otteeseen vaalien alla oman puolueen perustamista, mut-
ta lopulta aina päädyttiin vaikuttamaan suomenkielisten puolueiden politiikkaan ja kansan-
edustajiin. Niinpä vuosien 1927 ja 1931 vaaleissa kielikysymys oli vahvasti esillä. Lopputulos 
oli kuitenkin pettymys, sillä äänten kalastelu ja poliittisten kompromissien teko ohjasi porva-
rillisten puolueiden vaalien jälkeistä hallituspolitiikkaa enemmän kuin aitosuomalainen ide-
ologia. Aitosuomalaiset itsekään eivät olleet yksimielisiä, vaan isoja näkemyseroja esiintyi 
puoluekannoista ja alueellisista sekä taktisista seikoista johtuen.

Aitosuomalaisiin suhtauduttiin myönteisimmin Suomen Keskustan edeltäjässä Maalaislii-
tossa, joka Santeri Alkion vaikutuksesta käytti johdonmukaisesti hyväkseen aitosuomalaisen 
liikkeen nousua. Niinpä vuoden 1926 puolueohjelmassa toisteltiin pitkälti aitosuomalaisten 
vaatimuksia ja monet maalaisliittolaiset liittyivät Aitosuomalaisten liittoon. Suomalaisuu-
den Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja kansanedustaja V. A. Heiskanen oli maalaisliittolai-
nen. Vuoden 1927 lopulla muodostettu maalaisliittolainen vähemmistöhallitus ei kuitenkaan 
ajanut aitosuomalaisten tavoitteita ja aloite Helsingin yliopiston suomalaistamisesta kaatui 
eduskunnassa.

Kokoomusta aitosuomalaisuus jakoi pahemman kerran, sillä puolueen vanhempi pol-
vi vastusti puolueen kieli- ja kansallisuusohjelman tiukentamista. Maalaisliiton vahvistaes-
sa maaseutukannatustaan aitosuomalaisuudellaan, Kokoomuksessa annettiin vuoden 1927 
vaalien alla periksi aitosuomalaisten joillekin vaatimuksille. Tämä ei kuitenkaan riittänyt es-
tämään vaalitappiota Maalaisliitolle, joten Kokoomus hyväksyi vuoden 1929 puoluekokouk-
sessa Maalaisliiton ohjelman, jonka mukaan ruotsinkielisillä oli vain vähemmistökansallisuu-
den oikeudet. Edistyspuolueen ohjelma muistutti kieliasiassa Maalaisliiton ohjelmaa, mutta 
puolueen sisällä oli voimakas aitosuomalaisuuden vastainen oppositio, joka pääsi voitolle 
vuoden 1929 puoluekokouksessa.

Vasemmistopuolueille kielikysymys oli yhdentekevä. Aitosuomalaisuus koettiin työväen-
liikkeen tavoitteille vieraaksi ja tärkeämpien yhteiskunnallisten uudistusten esteeksi. Sosiali-
demokraattien äänestäjissä oli sitä paitsi joukko ruotsinkielisiä äänestäjiä. Sosialidemokraa-
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V. A. Heiskanen – maailman paras geodeetti

Helsingin Sanomissa esiteltiin 10.11.2009 Geodeettisen laitoksen emeritus ylijohta-
jan Juhani Kakkurin kirja otsikolla ”Maailman paras geodeetti oli 1960-luvulla Heis-
kanen”. Kirjan nimi on ”Maapallon mittaaja” ja se kertoo lähinnä professori Veikko 
Heiskasen tieteellisestä urasta.

Kakkuri kirjoittaa: ”Heiskanen oli kiihkeä suomalaisuuspoliitikko. Hän oli 1930-luvul-
la yhden vaalikauden myös kansanedustaja. Heiskanen ajoi yliopiston suomalaista-
mista ja oli kärkevien mielipiteidensä vuoksi jatkuvasti riidoissa ruotsinkielisten po-
liitikkojen kanssa.” Kirjassa ei kerrota, että V. A. Heiskanen oli Suomalaisuuden Liiton 
pitkäaikaisin puheenjohtaja. Hän seurasi Urho Kekkosta ja oli puheenjohtaja vuosina 
1933—47 ja toistamiseen 1955—56 eli yhteensä 17 vuotta. Heiskanen oli Suomalai-
suuden Liiton johdossa ajanjakson, jolloin liitto oli suomalaisuustaistelun keskuksena 
ja uudelleen, kun etsittiin toiminnalle uusia suuntauksia.

teille eikä kommunisteillekaan tuottanut vaikeuksia tukea ruotsinkielisiä aitosuomalaisten 
eduskunta-aloitteiden hylkäämisessä. Voidaan jopa puhua Rkp:n ja vasemmiston liitosta, 
koska vain yhdessä ne pysyivät torjumaan kummallekin osapuolelle haitalliset porvarilliset 
lakiesitykset tarvittavalla määrävähemmistöllä. Rkp tuki vuonna 1927 istunutta Tannerin vä-
hemmistöhallitusta, koska sen tilalle ei missään tapauksessa haluttu maalaisliittojohtoista 
hallitusta.

Kielikysymys ei haitannut vain puolueiden välistä yhteistyötä ja aiheuttanut riitoja puo-
lueiden sisällä, vaan siitä oli haittaa myös ulkopolitiikassa. Ahvenanmaan kysymys, Ruot-
sin sekaantuminen kielikysymykseen ja suomenkielisten heikko asema Ruotsissa vaikeuttivat 
Suomen ja Ruotsin yhteistyötä Kansainliitossa ja muilla yhteistyöfoorumeilla pitkäaikaisen 
ulkoministeri Hjalmar Procopèn harmiksi. Kaiken kaikkiaan kielikysymys haittasi 1920-luvun 
lopulla pahasti hallitusyhteistyötä ja oli keskeinen syy tuon ajan heikkojen vähemmistöhalli-
tusten muodostamiselle. Maalaisliittolainen Lauri Kristian Relander nousi vuonna 1925 pre-
sidentiksi Rkp:n äänillä, sillä ruotsinkielinen vaimo teki hänestä maltillisen kielikysymyksessä, 
kuten ruotsinkieliset osasivat hyvin ennakoida.

LAPUAN LIIKE JA AITOSUOMALAISUUS

Kommunistien toiminta 1920-luvun loppupuolella johti vastavaikutukseen, mutta ajassa vai-
kutti muitakin oikeistoradikalismin nousua edistäviä tekijöitä ulkomaisine esikuvineen. Vuo-
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den 1929 lopulla aktivoitunut Lapuan liike vaati koko kansan yhdistämistä kommunismin 
vastaiseen rintamaan ja siksi se yksikielisyyden asemesta tuki kieliryhmien yhteistoimintaa 
kommunismia vastaan. Syntyi tilanne, jossa porvarillisten puolueiden oli tehtävä poliittinen 
valinta kommunismin vastustamisen ja aitosuomalaisuuden välillä. Tulos oli kielipoliittinen 
linnarauha, jossa maalaisliitto ja kokoomus panivat kielikysymyksen syrjään ja Rkp äänes-
ti eduskunnassa kommunistilakien puolesta. Muutoinkin eduskunnalta meni aikaa alkaneen 
lamakauden torjumisessa ja lapuanliikkeen hillitsemisessä, joten kieliasioita ei käsitelty lain-
kaan.

Vaatimukset kielirauhasta hajotti aitosuomalaisten rintaman ja halvaannutti kerhojen toi-
minnan. Toiset pitivät kommunismia ensisijaisena kansallisena vaarana ja ruotsalaisuutta 
toissijaisena, toiset taas torjuivat linnarauhan. Suomalaisuuden Liittokin tyytyi askartele-
maan lippukulttuurin parissa ja myymään vastavalmistunutta sukunimiopasta, sillä suun-
niteltu suuri sukunimien suomalaistamiskampanja jouduttiin siirtämään. Aitosuomalaisia ei 
paljon lohduttanut vahvan kommunisteilla vahvistetun Rkp-Sdp rintaman hajoaminen kom-
munistilakien takia. Rkp ei kuitenkaan hajonnut oikeistoon ja vasemmistoon, vaikka puolue 
osallistui talonpoikaismarssiin ja ruotsinkieliset teollisuusmiehet rahoittivat kansanliikettä. 
Rkp menetti kuitenkin kannattajiaan sosialidemokraateille. 

Aitosuomalaisuus sai uutta pontta kun kävi ilmi, että ruotsinkielisillä alueilla suomenkie-
lisille lapsille ei ollut omakielisiä kansakouluja, joten lapset joutuivat ruotsinkielisiin koului-
hin. Vuonna 1931 tilastojen mukaan 22 prosenttia valtion oppikouluille antamista määrära-
hoista meni ruotsinkielisille oppilaitoksille, vaikka ruotsinkielisiä oli väestöstä 10 prosenttia. 
Vaikka selkeä epäsuhta myönnettiin, se ei johtanut tilanteen korjaamiseen. Syyt olivat ”his-
torialliset”. 

Vuoden 1933 eduskuntavaaleissa aitosuomalaisten asema kuitenkin heikkeni. Sosialide-
mokraateilla oli nyt 78 paikkaa ja se oli eduskunnan suurin puolue, eikä siltä kielikysymyk-
sessä apua herunut.

Maalaisliitto hyväksyi tammikuussa 1932 entistäkin radikaalimman suomalaisuusohjel-
man, olihan kommunistilait saatu hyväksytyiksi ja lapualaisuuteen tehty pesäero. Yritys yli-
opiston suomalaistamiseksi ei kuitenkaan onnistunut, vaikka osa sosialidemokraateista tuki 
aloitetta, sillä kokoomus jakaantui kahtia ja edistyspuolue oli vastaan. Ylioppilaat protestoi-
vat viikon luentolakolla ja eduskunta sai yli 33 000 nimeä käsittävän adressin yliopiston suo-
malaistamiseksi.

Mutta lapualaisuus tuli jälleen kielikiistojen väliin, sillä yliopiston suomalaistamiskysymys 
hautautui keväällä 1932 Mäntsälän kapinan aiheuttaman kuohunnan alle. Toisaalta Lapuan 
liikkeen täydellinen takinkäännös ”kaksikielisyydestä” yksikielisyyteen sai aitosuomalaisten 
enemmistön hakeutumaan Mäntsälän kapinan jälkeen syntyneeseen uuteen puolueeseen 
Isänmaalliseen Kansanliikkeeseen (IKL). Liikkeellä oli nyt tavallaan oma puolue. Eronnut mal-
tillinen vähemmistö puolestaan tyytyi enimmillään ajamaan suomalaisuuden asiaa Suoma-
laisuuden Liitossa.
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KIELIKIISTA KÄRJISTYY

Syksyllä 1932 hallitus valmisteli yliopiston suomalaistamista, mutta hanke kompastui Rkp:
n vastustukseen ja hallituksen kaatumiseen. Kielikysymys kärjistyi, kun marraskuun 6. päivä-
nä vietettävän ruotsalaisuuden päivän merkitystä vesitettiin nimeämällä tämä Lützenin tais-
telun vuosipäivä Hakkapeliittain päiväksi. Kiista huipentui seuraavina kuukausina, kun Hel-
singin yliopiston opettajakuntaan kuuluva tri Harald Lindberg antoi Ruotsissa ilmestyvässä 
lehdessä lausunnon, jonka mukaan Suomen ruotsinkieliset olivat enemmän ruotsalaisia kuin 
suomalaisia.

Maalaisliittolaiset tekivät toukokuussa jälleen uuden kielilakiehdotuksen, joka hylättiin 
äänin 91–88, koska jotkut kokoomuksen ja maalaisliiton kansanedustajat olivat poissa ää-
nestyksestä. Laista käydyssä eduskuntakeskustelussa kiisteltiin professori Iivari Leiviskän tut-
kimuksen ”Ruotsalaisuuden taakka ja sen aiheuttamat kustannukset” oikeellisuudesta. Rkp:n 
edustajista Ernst Estlander korosti ruotsinkielisiä sillanrakentajina Pohjolaan ja länsimaiseen 
sivistykseen, ja että he olivat lainmukaisen yhteiskuntajärjestyksen tukipylväitä. Sdp:ssä ol-
tiin edelleen sitä mieltä, että työväenliikkeelle olivat muut kysymykset tärkeämpiä kuin kie-
likiistat. 

Vuoden 1933 vaalit toivat Sdp:lle ison voiton ja kokoomukselle roiman tappion IKL:n hy-
väksi. Samalla kokoomus teki pesäeron IKL:ään. Sdp omaksui hyvin maltillisen kieliohjelman, 
joka ei perustunut vapaamielisyyteen tai työväenliikkeen kansainvälisyyteen, vaan puolue 
tunnusti avoimesti ruotsinkielisten jäsentensä vaikutusvallan. 

Syksyllä eduskunnassa useat kansanedustajat tekivät maan suomalaistamista edistäviä 
lakialoitteita. Näitä olivat aloitteet yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun suomalaistamises-
ta, jopa aloite perustuslain kielipykälän muuttamisesta, aloite kaksikielisyyden poistamisesta 
sekä toivomusaloite englannin kielen määräämisestä ruotsin asemesta pakolliseksi oppikou-
luissa. Aloitteista käytiin eduskunnassa katkeria väittelyitä, joissa kumpikaan osapuoli ei pys-
tynyt hillitsemään tunteitaan. Rkp:n edustajien ylimielisiksi koetut puheenvuorot ja vetoa-
minen Ruotsin yleiseen mielipiteeseen saivat suurta huomiota. Seurauksena oli koululaisten 
ja ylioppilaiden vuoden 1933 marraskuun 6. päivän illan joukkotappelut. Ne loppuivat vasta 
kun poliisi ratsain ja patukoin sekä vesisuihkuin hajotti mielenosoittajat.

Tähän aikaan ilmestyi Urho Kekkosen pamfl etti ”Demokratian itsepuolustus”. Siinä tämä 
niin lapuanliikkeen kuin IKL:n tiukka vastustaja pelkäsi jopa väliaikaista diktatuuria, ellei de-
mokratia ”kohtuullisessa ajassa” kykenisi ratkaisemaan suomalaisuuden asiaa. Suomalais-
tamisaloitteilla ei eduskunnassa ollut läpimenon mahdollisuuksia, sillä Rkp turvautui yhä 
enemmän sosialistien tukeen. Porvarillisissa puolueissakin oli ”kaksikielisyysmiehiä”, jotka 
äänestivät toisin kuin puolueohjelmiin oli kirjattu. Vain V. A. Heiskasen esitys sukunimilain 
muuttamisesta hyväksyttiin. Sukunimien suomalaistaminen oli tämän jälkeen yksinkertais-
ta, nopeaa ja maksutonta. Suomalaisuuden Liiton Kalevalan juhlavuoden 1935 aikana järjes-
tämässä sukunimien suomalaistamiskampanjassa suomennettiinkin peräti 100 000 sukuni-
meä.
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Kekkosen huoli koululaisista

Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja oli vuosina 1930—32 Urho Kekkonen, kansal-
listuntoinen nuori varatuomari. 1930-luvun ilmapiirissä Uudenmaan, Turun ja Poh-
janmaan rannikkoseutujen suomenkielisen väestön asema oli hyvin hankala. Suo-
malaisvähemmistöisissä pitäjissä pyrittiin järjestelmälliseen ruotsalaistamiseen, 
erityisesti kouluoloissa. Kekkonen kirjoitti vuonna 1931 ”Suomalaisessa Suomessa” 
kitkerän kritiikin: ”Kymmenet, jopa sadat, suomalaiset lapset monissa rannikkokun-
nissa pakotetaan käymään ruotsalaista koulua ja lasten vanhemmat, jotka haluavat 
saada lapsilleen suomalaista opetusta, saatetaan sellaisen taloudellisen ja henkisen 
painostuksen alaiseksi, että tuntuu vaikealta uskoa kuulevansa sitä 20. vuosisadan 
Suomessa. Sanotaan, että Suomessa harjoitetaan kielisortoa ja se on totta: ruotsalai-
set harjoittavat sitä suomenkielisiä lapsia ja heidän vanhempiaan kohtaan häikäile-
mättömämmin ja laajemmassa mittakaavassa kuin olisi voitu konsanaan ajatella.”

Esimerkki Kekkosen huolehtimasta kielisorrosta saatiin mm. 1930 Alavetelissä. Sinne 
oli saatu perustettua yksityinen suomalainen kansakoulu. Paikkakuntalainen ruotsin-
kielinen mies oli saapunut koululle aseen kanssa uhkailemaan ja pelottelemaan lap-
sia. Seuraavaksi ovi oli yöaikaan naulattu tiukasti kiinni. Koululaiset ja opettaja eivät 
antaneet periksi, vaan kulkivat ikkunan kautta kouluunsa. Koululle ei myöskään suos-
tuttu myymään ruokatarpeita. Vastaavanlaisia tapauksia sattui Jepualla, Lapinjärvel-
lä, Pietarsaaressa, Pernajassa, Porvoossa ja Tenholassa. Porvoon maalaiskunnassa si-
jaitsevassa Tolkkisissa ruotsinkielisten johtama sellutehdas irtisanoi kolme pitkään 
tehtaassa työskennellyttä työmiestä, koska he kuuluivat yksityisin varoin ylläpidetyn 
suomenkielisen Tolkkisten-Mustijoen kansakoulun johtokuntaan.

YLIMÄÄRÄISET VALTIOPÄIVÄT —
KIELILAIN VUODEN 1935 MUUTOS

Yleisen mielipiteen paine sai hallituksen etsimään ratkaisua yliopiston suomalaistamiskysy-
mykseen. Turun ruotsinkielisen yliopiston Åbo Akademin kieltäydyttyä kahdesti ottamasta 
koko vastuuta Suomen ruotsinkielisestä yliopistokoulutuksesta, hallitus antoi esityksen Hel-
singin yliopiston jakamisesta suomen– ja ruotsinkieliseen osaan, jolloin ruotsinkielisille olisi 
nimetty 21 professuuria. Rkp saatiin kahdella ministerillä Kivimäen enemmistöhallitukseen 
ehdolla, että yliopistokysymys ratkaistaisiin sen hyväksymällä tavalla. Hallituksen kompro-
missipäätös syntyi kuitenkin vastoin Rkp:n ministereitten kantaa.
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Lakiesityksestä syksyllä käydyssä lähetekeskustelussa lakia vastustettiin puolin ja toisin. 
Ylioppilaat torjuivat sen eduskunnalle jätetyssä adressissa. Ruotsinkieliset puolestaan kerä-
sivät lakia vastaan adressin, jossa oli peräti 154 000 nimeä. Rkp lähetti professorit Ragnar 
Furuhjelmin ja Eirik Hornborgin Ruotsiin jakamaan tietoa puolueen näkemyksistä. Näin Rkp 
sai tuekseen myös pohjoismaisten, etenkin ruotsalaisten yliopistomiesten allekirjoittaman, 
754 nimeä käsittävän adressin, jossa anottiin ruotsin kielen säilyttämistä Helsingin yliopis-
tossa. Furuhjelm selitti, että adressi oli omiaan syventämään suomenruotsalaisten yhteen-
kuuluvuutta Skandinaviaan. Ruotsin tukea pidettiin arvokkaana ja sen lehdistöön aiottiin 
turvautua jatkossakin. Suomenmieliset ja hallituskin pitivät pohjoismaista adressia törkeänä 
puuttumisena Suomen sisäisiin asioihin, mutta Rkp:n pysymistä hallituksessa pidettiin kui-
tenkin tärkeänä.

Kielikiistaa rauhoittaakseen hallitus päätti poikkeuksellisesti kutsua koolle ylimääräiset 
valtiopäivät tammikuussa 1935 käsittelemään korjattua yliopistolakiesitystä. Jyrkän linjan 
ruotsinkieliset ja suomenkieliset olivat yhä lakia vastaan. Ruotsin lehdistö seurasi tarkoin ta-
pahtumia ja arvosteli ylioppilaiden liikehdintää. Se oli jälleen näkynyt edellisen marraskuun 
alussa useamman päivän kestäneinä nujakointeina, jotka johtivat pidätyksiin. Valtiopäiväjär-
jestyksen mukaan eduskunnan suomenmielisellä vähemmistöllä ei ollut mahdollisuuksia siir-
tää asian ratkaisua, koska kyseessä oli ylimääräinen istunto, minkä hallitus hyvin tiesi. Niinpä 
suomenmielinen vähemmistö turvautui pitkäkestoiseen jarrutuskeskusteluun eduskunnassa 
ja kansalaismielipiteen ilmaisuihin kokouksineen ja adresseineen. Keskustelun aikana Sdp:n 
Väinö Tanner sanoi yliopistokysymyksen olevan ”kuudennen luokan kysymys”, mikä muiden 
aliarvioivien lausuntojen ohella vain tehosti lain vastustusta ja ylioppilaiden ulkoparlamen-
taarista toimintaa, joka monen mielestä haiskahti liikaa lapualaisuudelle ja IKL:n kannatuk-
selle. Yötä päivää jatkunut jarrutuskeskustelu eduskunnassa johtikin siihen, että aikapula lo-
petti ylimääräiset valtiopäivät tuloksettomina. 

Myöhemmin samana vuonna tehtiin kielilakiin kuitenkin pieni muutos. Aitosuomalaiset 
kiinnittivät jatkuvasti huomiota ”kaksikielisyyden aiheuttamiin kustannuksiin”. Kun lopulta 
asia tutkittiin, niin monet virastot myönsivät, että kaksikielisestä kirjeenvaihdosta aiheu-
tui kustannuksia, joita voitaisiin karsia laman rasittaessa niiden budjetteja ja valtiontalout-
ta. Niinpä joulukuussa 1935 voimaan tullut kielilain muutos rajoitti kaksikielisten toimitus-
kirjojen antamista, mikäli kunnan tai hallintoalueen kielivähemmistö oli pienempi kuin yksi 
kolmasosa. Muutos kelpasi myös Rkp:lle, sillä useimmissa enemmistöltään ruotsinkielisissä 

Kuva 10. Suomen historian tähän mennessä ainoat pelkästään suomenkieliset postimerkit ilmestyi-
vät Kalevalan riemuvuonna 1935, kun Jorma Gallen-Kallelan kolmen merkin sarja julkaistiin.
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kunnissa ollut suomenkielinen vähemmistö ei yltänyt kolmasosaan. Hallintoalueilla velvol-
lisuus palvella toisella kotimaisella kielellä puolestaan määräytyi entuudestaan sen kunnan 
mukaan, jonka asukas henkilö oli. 

Ylimääräisten valtiopäivien kariuduttua hallituksen halut kielikiistan keskeisimmän koh-
dan, yliopistolain säätämiseksi ennen vaaleja haihtuivat. Ehdotuksia kyllä tehtiin, mutta tällä 
kertaa asialla olivat ruotsinkieliset. Ulkopolitiikkaa oltiin kääntämässä muiden Pohjoismai-
den suuntaan, joten kielitaistelu ei ollut sille hyväksi. Rkp pelkäsi, että yliopistolaista tulisi 
heille jatkossa Kivimäen hallituksen ehdotusta epäsuotuisampi. Siksi Rkp pyrki yliopistolain 
pikaiseen säätämiseen Ruotsin tuen turvin. Kun eduskunnan ja hallituksen painostaminen 
ratkaisuun ei onnistunut, Rkp:n kaksi ministeriä erosi hallituksesta helmikuussa 1936. Rkp 
saattoi tehdä tämän, sillä pohjoismaiseen suuntaukseen sitoutunut Sdp toimi heidän puo-
lestaan hallituksessa.

KITKAA URHEILUMAAILMASSAKIN

Urheilussakin kielipoliittisia kiistoja syntyi liittojen johtopaikkojen jakaumista, ja ruotsinkie-
listen liittojen pyrkimyksestä omia pohjoismaiset urheilukontaktit yksinoikeudekseen, osin 
koska suomenkieliset toimitsijat eivät ruotsia osanneet. Urheiluelämän johtopaikat olivat si-
ten vielä 1920-luvulla ruotsinkielisten hallussa.

Rotunäkökohdat olivat urheilussa yllättävän voimakkaasti esillä, sillä voiton hetkellä joil-
lain ruotsinkielisillä oli taipumus hyväntahtoisesti verrata suomenkielisiä ”ruotsalaiseen ro-
tuun”, kun taas tappiot johtuivat suomalaisten ”mongoliudesta”. Julkisuudessa intouduttiin 
etsimään ”suomalaista naistyyppiä”, joka vastasi eurooppalaista kauneusihannetta ja saa-
tiinkin kaksi Miss Eurooppaa. Historiasta kumpuavaa huonommuuden tunnetta ruotsalaisiin 
nähden yritettiin korjata omalla rotututkimuksella osoittamalla, että suomenkieliset olivat 
juuriltaan eurooppalaisia eivätkä suinkaan mongolikansoihin kuuluvia. Ei osattu olla ylpeitä 
siitä mitä oltiin, välittämättä germaanien rotukäsitteistä.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton ruotsalaisen johdon lobbauksen seurauksena suoma-
laisen urheilun kirkkain tähti Paavo Nurmi julistettiin ammattilaiseksi ja suljettiin eliniäksi 
olympialaisista vähän ennen vuoden 1932 Los Angelesin kisoja. Suomalaisten ja ruotsalaiset 
kohtaaminen kilpakentillä ei siis läheskään aina tapahtunut hyvässä urheiluhengessä. Tilan-
ne kärjistyi edelleen, kun Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Urho Kekkonen katkaisi vuon-
na 1933 liiton suhteet Ruotsiin. Liittojen välisissä sovintoneuvotteluissa Kekkonen korosti 
tasa-arvoisuuden merkitystä, jota ei ollut edes urheilussa, muusta puhumattakaan. Kun so-
pua ei näyttänyt syntyvän, niin tilanteeseen kyllästyneet urheiluseurat äänestivät Kekkosen 
puheenjohtajan paikalta toukokuussa 1935. 

Kekkosen erottaminen johti valtaviin protesteihin yliopistolakiesityksen kaatumisen jälki-
tunnelmissa. Kekkonen palasi ”kansan tuella” paikalleen ja jatkoi neuvotteluita vastavuoroi-
suuden merkitystä korostaen. Heinäkuussa päästiin sopimukseen, joka sekin vahvisti maalle 
välttämättömäksi koettua pohjoismaista suuntausta.
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POHJOISMAINEN SUUNTAUS

Suomen ulkopoliittiselle johdolle aitosuomalaisuus oli kiusallisia, sillä Ruotsissa, joka oli itse 
yksikielisyyden ”mallimaa”, ei ymmärretty etenkään yliopiston suomalaistamisvaatimuksia.

Mannerheim viestitti useamman kerran yksin tai yhdessä muiden arvohenkilöiden kans-
sa kielikiistan olevan haitallisen maanpuolustuksen kannalta. Se vaikeutti Suomen ja Ruotsin 
maanpuolustusyhteistyön syntymistä.

Suomen petyttyä Kansainliiton toimintaan ja sodan uhan noustessa Keski-Euroopassa, 
Suomi julisti joulukuussa 1935 noudattavansa jatkossa pohjoismaista puolueettomuuspoli-
tiikkaa. Se taas edellytti puolueiden hautaavan kielikiistat, mikä aiheutti sisäisiä kiistoja Paa-
sikiven johtamassa kokoomuksessa. Maalaisliittokin esiintyi vuoden 1936 vaaleissa aiem-
paa vaisummin kieliteemoin. Vaalit voittaneet Sdp ja Rkp saivat eduskuntaan yksinkertaisen 
enemmistön. Muissa puolueissa aitosuomalaiset kansanedustajat menettivät siinä määrin 
paikkojaan, että he eivät pystyneet edes äänestämään lakeja lepäämään.

Maalaisliiton ja Sdp:n muodostama A. K. Cajanderin punamultahallitus päätti ensi töik-
seen viedä yliopistokysymyksen päätökseen. Laki valmisteltiin neuvottelemalla siitä etukä-
teen eduskuntaryhmien kanssa. Suomen kielestä tuli Helsingin yliopiston ainoa hallintokieli, 
kaikkien suomenkielisten professoreiden tuli osata suomea ja ymmärtää ruotsia, ruotsin-
kielisten puolestaan osata täydellistä ruotsia ja kyetä opettamaan ja ohjaamaan tutkintoja 
suomeksi. Ruotsinkielisten opiskelijoiden tuli saada käyttää äidinkieltään harjoituksissa sekä 
tenteissä. Ruotsinkielisten professoreita oli enintään 15. Sdp vaati aluksi heille 20 professuu-
ria, mutta osakuntapakon poistamista vastaan he suostuivat 15 professuuriin. 

Kokoomus ei katsonut voivansa estää lain hyväksymistä. IKL ja eräät maalaisliittolaiset oli-
vat ”Lex Hannulaan” tyytymättömiä, koska yliopistosta tuli näin kaksikielinen. Ruotsinkieliset 
protestoivat laajalla rintamalla ja Rkp sai harmikseen havaita, että Sdp tuki hallituksen esi-
tystä horjumatta. Pientä lohtua he saivat syksyllä, kun hallitus asetuksella lievensi ruotsin-
kielisille epäedullista tulkintaa yliopiston hallintoelimissä käytettävästä keskustelukielestä. 
Ruotsissa uusi laki hyväksyttiin realiteettina ja pohjoismaisen yhteistyön esteiden raivaami-
sena. Tämä oli pettymys monelle suomenruotsalaiselle, koska he olivat tottuneet luottamaan 
Ruotsin tukeen kieliasioittensa ajamisessa.

SOTA JA KIELIPOLITIIKKA

Yliopistokysymyksen ratkettua monet aitosuomalaiset taipuivat ulkopoliittisten realiteettien 
edessä samaan tapaan kuin lapuanliikkeen aikana, mutta eri syistä. Etenkin suurlähettiläs 
Tukholmassa J. K. Paasikivi vaati, että kieliasioita oli käsiteltävä ruotsin kielelle myönteisessä 
hengessä Ruotsin yleisen mielipiteen takia. Ulkopolitiikan oli kuljettava sisäpolitiikan edellä. 
Kun Ahvenanmaan linnoittamiskysymys 1938 kaatui ahvenanmaalaisten kielteiseen asen-
teeseen, kieli-intohimot heräsivät hetkeksi.

Suomalaisuusliikkeen toimintaedellytysten heiketessä Rkp pyrki käyttämään tilannet-
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ta hyväkseen. Se teki vuosina 1938—39 useita tuloksettomia esityksiä yliopiston kielilakien 
muuttamisesta vähemmistölle edullisempaan suuntaan ja ruotsin kielen käytön lisäämises-
tä puolustusvoimissa. Hallituksessa ne koettiin lähinnä kiusantekona ja haitallisina Ruotsi-
suhteiden hoitamisen kannalta. Suomenkielisellä puolella toimintatarmo suuntautui Suo-
men Kulttuurirahaston perustamiseen. Se jakoi ensimmäiset apurahansa Kalevalan päivänä 
1939.

Maailmansodan syttyminen syyskuun alussa 1939 vei pohjan kieliolojen muuttamisvaa-
timuksilta. Ankea välirauha vuonna 1944 ja Neuvostoliiton valvontakomissio loivat pelon 
ilmapiirin. Sitä yritettiin lieventää todellisilla ja kuvitelluilla sidoksilla läntiseen maailmaan, 
jossa ainoana mahdollisena suuntautumisvaihtoehtona nähtiin ulkopoliittisista syistä puo-
lueeton Ruotsi. Vuonna 1948 Neuvostoliiton kanssa tehty ystävyys-, yhteistyö- ja molem-
minpuolinen avunantosopimus (YYA-sopimus) loi myös sidonnaisuuksia, jotka raukesivat 
vasta Neuvostoliiton romahdettua vuonna 1991.

Vaikka talvisota oli lyhyt ja siitä selvittiin vanhoilla varastoilla, oli edessä maailmanmi-
tassakin ajatellen huomattava haaste; menetetystä Karjalasta siirtyi muualle Suomeen noin
400 000 ihmistä, 12 prosenttia silloisesta väkiluvusta. Saman verran (12 %) jäi Neuvostolii-
ton puolelle viljeltyä peltopinta-alaa. Siirtoväestä 55 prosenttia oli saanut elantonsa maan-
viljelystä. Oli siis kansakunnan olemassaolon ja yhteiskuntarauhan kannalta ensiarvoisen 
tärkeää, että evakuoitu väestö saatiin asutettua ja perustuotanto mahdollisimman nopeasti 
järjestykseen. Olosuhteet loivat otollisen tilaisuuden varjella ruotsinkielisen väestön asemaa. 
Kielipolitiikka esimerkiksi oli keskeistä asutettaessa karjalaisia sotapakolaisia, joita ei haluttu 
ruotsinkielisiin kuntiin.

SOTALAPSET

Suomen ja Ruotsin suhteisiin merkittävästi liittyvä kysymys olivat ne 70 000 sotalasta, jot-
ka talvi- ja jatkosodan seurauksena päätyivät ruotsalaisin perheisiin. Talvisodan alkaminen 
30.11.1939 oli ilmeinen järkytys myös Ruotsissa, sillä Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen toi 
sodan Ruotsin naapuriin. Heräsi spontaani halu auttaa ”itäistä veljeskansaa”. Ruotsin sil-
loisen ulkoministerin vaimo, Maja Sandler ryhtyi tarmokkaasti kokoamaan yhteen erilaisia 
avustustahoja, jotka kokoontuivat jo 4. joulukuuta pohtimaan keinoja. Tällaisia olivat Ruotsin 
Punainen Risti, Pelastakaa Lapset -järjestö, Ruotsin Lotta-järjestö, Pelastusarmeija, Rotary-
järjestö ja Tukholman Suomi-toimisto (Suomibyrå). 

Kokemusta oli saatu jo ensimmäisen maailmansodan peruina, sillä vuosina 1919—22 oli 
Ruotsissa ollut noin lähes 20 000 keskieurooppalaista lasta. Nämä oli evakuoitu parempiin 
oloihin sodan runtelemista oloista Saksasta ja Itävallasta. Myös vuonna 1937 oli otettu vas-
taan noin 500 Espanjan sisällissodan pakolaista, jotka oli tosin majoitettu erillisille leireille. 
Jo 10.12.1939 rouvat Maja Sandler ja Hanna Rydh pitivät Helsingissä, Kulosaaren kasinol-
la lehdistötilaisuuden, jossa esiteltiin avustusohjelmaa suomalaisille. Perustettiin Pohjoinen 
Avustuskeskus — Nordiska Hjälpcentralen. Samalla saatiin Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
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”Svensk Vakt” muistettiin vielä 2009

Eduskunnassa oli vuoden 2009 alussa episodi, joka sai Rkp:n maahanmuuttominis-
teri Astrid Thorsin kyynelehtimään. Syynä oli kiihkoruotsalaisten Svensk Vakt –lehti 
(Ruotsalainen vartio) vuodelta 1940, jossa vastustettiin karjalaisten evakkojen asut-
tamista ruotsalaiselle maalle. Kansanedustaja Pentti Oinonen siteerasi: 
”Yli 30 vuoden aikana ovat suomalaiset jyrsineet pala palalta meidän ruotsalaista 
maatamme ja kaikenlaisilla metkuilla saaneet suomalaisia kouluja seuduille, min-
ne niitä ei tarvittaisi ja kaikki tämä heidän suomalaistamisliittojensa johdon alaisi-
na. Mutta nyt se on lopussa! (...) He ovat meille muukalaisia, emmehän edes ymmärrä 
heidän kieltään. — Ja me olemme saaneet tarpeeksemme kaikista niistä laiskiaisista, 
joita meidän on ollut pakko pitää ja ravita viime talvesta alkaen heidän tekemättä 
puolestaan mitäkään hyötyä.” 
Hallitus takavarikoi lehden sekä siitä tehdyn käännöspainoksen 6.11.1940 - sattuvasti 
ruotsalaisuuden päivänä. 

Kuva 11. ”Ruotsalaisuuden vahti” oli kiihkoruotsalainen lehti välirauhan vuonna 1940, jossa 
hyökättiin rajusti karjalaisten evakkojen ’pyhälle ruotsalaiselle maalle’ asuttamista vastaan. 
Lehti takavarikoitiin, mutta se pulpahti uudelleen esiin eduskunnassa vuonna 2009 (Suoma-
laisuuden Liitto 2006).
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mukaan. Tällä oli huomattava psykologinen vaikutus hankkeen etenemiselle. Talvisodan ajan 
sosiaaliministeri Karl-August Fagerholm ja sisäministeri Ernst von Born suhtautuivat hank-
keeseen erittäin myönteisesti.

Ensimmäinen sotalapsilaiva lähti kohden Tukholmaa 15.12.1939. Sodan päätyttyä oli 
Ruotsiin siirtynyt avustusorganisaatioiden kautta noin 6 000 henkeä. Tanskassa oli saanut 
turvapaikan 93 äitiä ja lasta ja Norjassa 107. Oli syntynyt kiitollisuudenvelka ja lämpimiä ih-
missuhteita, jotka vaikuttivat yleiseen poliittiseen suhtautumiseen Ruotsiin ja ruotsalaisuu-
teen. Yli 15 000 ruotsalaista yksityiskotia oli tarjonnut jo talvisodan aikana mahdollisuuden 
suomalaisille lapsille saada turvallinen koti poissa sodan kauhuista. Ruotsissa oli tuolloin 
runsaasti lapsettomia aviopareja sekä sellaisia keski-ikäisiä pariskuntia, joiden lapset olivat jo 
varttuneet. Maaperä oli erittäin otollinen vastaanottamaan pohjoismaisia lapsia, jotka mah-
dollisesti jäisivät pysyvästikin Ruotsiin. 

Ennen jatkosodan alkua organisoitiin jo tammikuussa 1941 yksityinen komitea suomalai-
sia kesälapsia varten, ”Kommitén för fi nska sommarbarn”. Sen kautta tuhat lasta pääsi ter-
vehtymään ja voimistumaan kesäksi Ruotsiin. Nyt suomalaiset viranomaiset olivat varauk-
sellisempia hankkeeseen. Sodan alkaminen johti kuitenkin pian paljon edellistä mittavampiin 
lasten siirtoihin Ruotsiin. Nyt siirrettävät lähtivät ilman vanhempiaan tai sukulaisiaan. Vas-
taanottajatkin toivoivat saavansa nimenomaan vain lapsia. Suomelle taas oli edullista, että 
kotiäidit saattoivat tehokkaammin osallistua sotaponnisteluihin työmarkkinoilla, kun lapset 
oli lähetetty Ruotsiin. 

Ensimmäisessä suuressa aallossa vuosina 1941—42 lähti 21 000 lasta. Fagerholm kertoi 
jälkeenpäin, että jo tuolloin uskottiin osan lapsista jäävän pysyvästi Ruotsiin. Lasten siir-
toa kritisoi lähinnä äärioikeisto, mutta arvostelu sensuroitiin. Sotanäyttämöillä oli riittävästi 
huolenaihetta ja tammikuusta lokakuuhun 1944 Ruotsiin siirrettiin 31 000 lasta pommite-
tuista Helsingistä ja Viipurista sekä Karjalan kannakselta. Talvi- ja jatkosotien aikana sotalap-
sia oli yhteensä 70 000. Se merkitsi 7,2 prosenttia Suomen 1—14-vuotiaista lapsista. Pääasi-
assa pienet pakolaiset siirrettiin Tukholmaan ja Ruotsin eteläisiin maakuntiin.

Sotien päätyttyä suurin osa lapsista palasi kotimaahansa ja edessä oli uusi sopeutuminen. 
Monet olivat unohtaneet äidinkielensä ja kiintyneet ruotsalaisiin kasvattivanhempiinsa. Erot 
olivat usein hyvin surullisia ja raskaita niin lapsille kuin heitä hoitaneille ruotsalaisillekin. Osa 
sotalapsista palasikin myöhemmin Ruotsiin, kun ikää oli karttunut. Suomibyrån arvioi vuo-
den 1949 syyskuussa Ruotsissa olleen 15 000 suomalaislasta. Lopullinen arvio on 6 000 ja 
10 000 lapsen välillä. 

Runoilija Elmer Diktonius sommitteli runon ”Finlands tack”. Runo päättyy sanoihin: ”Ota 
vastaan kiitos maa läntinen täält´ idän maasta; ota kiitos ihmisyydestä suuren hädän hetkel-
lä.” Sodan jälkeistä kielipolitiikkaa sävytti osaltaan tämä erikoinen tapahtuma, jossa yksityi-
set ruotsalaiset ihmiset osoittivat avarasydämistä ja pyyteetöntä hyvää. 
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MAANHANKINTALAKI

Talvisodan jälkeen kesällä 1940 luovutetusta Karjalasta lähteneiden asuttamiseksi säädetys-
sä maanhankintalaissa ei ollut mainintoja ruotsalaisalueista. Tämä herätti Suomenruotsa-
laiset kansankäräjät (Svenska Finlands folkting) valvomaan ”ruotsalaisen maan” etua, mutta 
Karjalan takaisinvaltaus muutti tilanteen hetkeksi tässäkin suhteessa. 

Sodan jälkeen vuonna 1945 annettuun uuteen maanhankintalakiin tuli pääministeri J. K. 
Paasikiven vaatimuksesta kielipykälä (MHL 92§), joka oli hänen mukaansa välttämätön ulko-
poliittisista syistä. Ruotsia ei näet saanut suututtaa, koska sotakorvauksia ei kyettäisi maksa-
maan ilman sieltä saatavaa aineellista ja rahallista tukea.

Lain mukaan ”ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien luonnetta kielellisessä suhteessa ei 
muuteta”. Toimeenpanoasetuksessa taas todettiin, että kielisuhteiden piti pysyä oleellises-
ti samoina. Pitkällisen riitelyn jälkeen ”oleellinen” tarkoitti, että suomenkielisen siirtoväen 
määrä sai kasvaa enintään kaksi prosenttia kunnan koko väestömäärään suhteutettuna. Jos 
kunnan kielisuhde oli vaarassa muuttua, ei voitu mennä edes kahteen prosenttiin.

Kuva 12. Maanhankintalailla vuonna 1945 ruotsinkieliset alueet vapautettiin luovuttamasta mai-
taan karjalaisille. ”Pyhä ruotsalainen maa” pysyi koskemattomana. Lähde: www.luovutettukarjala.fi .
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Maanluovutusvelvollisuudesta vapautetuille määrättiin puolitoistakertainen raivausvel-
vollisuus. Suomenkielisten luovuttaessa kiinteää omaisuutta, siis maata, ruotsinkieliset sel-
visivät velvollisuudestaan ”halvalla” rahalla, koska sodan jälkeisissä infl aatio-oloissa ja ta-
varapulan aikana rahalla ei voinut ostaa juuri mitään. Ruotsalaisraivauksen tulos oli 1 600 
hehtaaria, kun koko uudisraivauksen ala tuolloin oli 50 000 ha. Suomenruotsalaisten osuus 
oli vain 3 %!

KIELIRAUHAKOMITEAN MIETINTÖ 1945

Talvisota toi kaikille muuta ajateltavaa, joten myös kieliriidat pyrittiin saamaan sivuun. Val-
tioneuvosto asetti jo ennen jatkosodan syttymistä 21.5.1941 ”komitean harkitsemaan mah-
dollisuuksia pysyvän yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi maamme suomalaisen ja ruot-
salaisen väestön kesken sekä laatimaan ehdotuksia sellaisiksi toimenpiteiksi, jotka olisivat 
omansa edistämään tällaista yhteisymmärrystä.” Yhteisen vaaran edessä samaan rintamaan 
yhtyivät ruotsinkielinen eliitti sekä suomenkieliset talonpojat ja työläiset. Vaihtoehtoja ei ol-
lut.

Aloitteen kielirauhakomiteasta tekivät Suomenruotsalaisten kansankäräjien valtuutetut jo 
21.3.1941. Komitean mietinnön esipuheessa viitataan huoleen riitaisuuksista, vaikka ylei-
nen linja on sovitteleva ja yhteistyön tarpeellisuus tunnustetaan: ”Kuitenkin on pelättävä, 
että niin pian kuin vaikein koettelemuksen aika on sivu, niin sisäiset vastakohdat, kuten niin 
useasti ennen, tulevat taas esille ja että siten voimia kuluttava kieliriita puhkeaa uudelleen.” 
Toisaalta vakuuteltiin, että ”tieto siitä, että tämä ruotsalainen väestö aina on valmis suoma-
laisen aineksen rinnalla viimeiseen saakka puolustamaan valtakuntaa, kun vaara uhkaa, on 
omansa lisäämään kansamme sisäistä voimaa ja luottamusta.”

Komitea joutui kuitenkin pian seuraamaan uuden sodan puhkeamista ja karjalaisen vä-
estön palaamista asuinsijoilleen. Osa komitean jäsenistäkin osallistui sotatoimiin. Mietin-
tö saatiin valmiiksi vasta 12.12.1944 ja painettiin seuraavana vuonna (Komiteanmietintö 
1:1945). Silloin oli varmaa, että luovutettavien alueiden asukkaat tulisivat pysyvästi asu-
maan tynkä-Suomessa. Ruotsalaispitäjissä oltiin yhä huolestuneempia siitä, miten kielisuh-
teille kävisi. Sovinnollisuutta ja kielirauhaa kannatti tarjota.

Kielirauhan tavoitteita hahmotteli ruotsalaisten kansankäräjien puheenjohtaja Leo Ehrn-
rooth. Mietinnössä on kiinnostava lausahdus tilastoja esittelevässä osassa: ”Vuoden 1940 
tilastoluku osoittaa ruotsinkielisen väestön luvun suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin. 
Lukumäärän vaihteluita arvosteltaessa on otettava huomioon sekin mahdollisuus, että ne 
osaltaan riippuvat samojen perheiden erilaisesta tilastoon merkitsemisestä eri aikoina.” Kun 
kävi ilmeiseksi tarve sijoittaa muualle Suomeen siirtoväkeä, oli kiireen vilkkaa rekisteröitä-
vä ruotsinkielisiksi kaikki mahdolliset edes auttavasti ”köökkiruotsia” solkkaavat. Näin saatiin 
varmistettua kielisuhde, jota siirtokarjalaiset eivät saisi muuttaa. 

Kielirauhakomitean mietinnön keskeinen johtopäätös oli, että kieliriidat on saatava pois-
tettua. Perusteena oli ennen muuta se, että päästäisiin keskittymään tähdellisempiin asioi-
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hin: ”Tätä tietä tulisi myös päästä siihen, että puolin ja toisin luovuttaisiin kielipoliittisesta 
taisteluasenteesta ja suunnattaisiin ajatus ja toiminta ensisijaisesti valtakunnallisiin kysy-
myksiin ja asian käsittelyyn valtakunnalliselta pohjalta eikä vain maakunnallisiin ja osavä-
estöä koskeviin asioihin. Myös yksityiselle mieltä kieliasioissa kiihottavalle toiminnalle olisi 
saatava esteensä.” 

Koska ruotsalaisuutta vaalimaan oli synnytetty poliittinen puolue, jolla oli olemassa hyvät 
siteet ja suhteet yhteiskuntapiireihin ja suomalaisuuden asiaa ajettiin vapaissa kansalaisjär-
jestöissä, alkoi tilanne vähitellen muodostua sellaiseksi, että ruotsin kielen puolustaminen ja 
sen etujen ajaminen oli sivistynyttä politiikkaa, ja suomen kielen etujen puolustaminen oli 
rauhaa rikkovaa rähinöintiä. Kun julkista keskustelua ryhdyttiin siivoamaan, niin suomen kie-
len puolustaminen jäi heikommalle. Tämä oli kielitaistelun historian ehkä keskeisin käänne, 
jonka jälkeen svekomaanien perilliset onnistuivat saamaan omat vaateensa eteenpäin sivis-
tyksen kaavussa, kun taas fennomaanien työn jatkajat alettiin leimata riidanhaluisiksi jäärä-
päiksi — ja joskus pahemmaksikin.

KIELIRAUHAKOMITEAN PERINTÖ

Kielirauhakomitean mielestä kansaa oli kasvatettava, sillä ”erimielisyydet aiheutuvat siitä, 
että asiaa, johon erimielisyyden ilmaus kohdistuu, ei riittävästi tunneta. Sitä paitsi kiihkoisa ja 
tasapuolisuutta vailla oleva arvostelija voi erimielisyyttä aiheuttavaan tulokseen tulla, vaik-
ka hän kaikki asiat tuntisikin.”

Riitojen välissä toimivaksi elimeksi pohdittiin valtion auktoriteetin suojaa nauttivaa lau-
sunnon antajaa. Tämä elin tai lautakunta olisi koostunut henkilöistä, joiden ”Palkkauksen 
tulisi olla niin runsas, että näihin tehtäviin voitaisiin saada todella päteviä ja arvovaltaisia 
henkilöitä ja että erityisesti puheenjohtaja ja sihteeri voisivat lautakunnan asioille omistaa 
huomattavan työn.” Suomeen pohjustettiin siis heti sodan jälkeen palkattua sensuuriviras-
toa, jonka pääasiallinen tehtävä olisi ollut käytännössä estää protestointi ruotsinkielisyyden 
suosimista vastaan. Hanke ei sellaisenaan toteutunut, mutta vähitellen valtamediaan silti le-
visi tapa vaientaa kielikeskustelu (yleensä suomenmielisen osapuolen kustannuksella). Tämä 
sensuuri jatkui aina internetin syntyyn saakka ja on lehdistössä alkanut murtua vasta aivan 
viime aikoina.

Vielä vuonna 1945 kielikysymystä pohdittiin myös rodullisena: ”Onko meidän kielikysymyk-
semme myös rotu- ja kansallisuuskysymys vaiko vain kielikysymys?” Ruotsinkielisen rahvaan 
juurien todettiin tulevan Ruotsista, mutta pian kerronta eteni sameille vesille: ”(...) on myös 
todettava, että suomenkielisessä kansanaineksessa on voimakkaita vaikutuksia germaanisis-
ta aineksista osittain jo niiltä ajoilta, jolloin suomalaiset heimot vaelluksiensa aikana asuivat 
germaanisten heimojen läheisyydessä, osittain myöhemmällä ajalla”. Näin suomalaiset vih-
doin hyväntahtoisesti germaanistettiin ja rotunäkökulma alkoi vähitellen hiipua. 

Kieliriitojen haittavaikutuksista mainittiin omien ryhmien suosimisiin liittyvät lieveilmiöt: 
”Yleisesti tunnettu tosiasia on, että siellä, missä kieli- ja kansallisuusriita on huomattavana 
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vireillä, se myös pyrkii vaikuttamaan virkojen ja toimien jakoon, kun niitä joudutaan helposti 
antamaan omille hengenheimolaisille ja siten sivuuttamaan todelliset pätevyysnäkökohdat. 
Sellainen herättää katkeruutta ja on valtion kokonaisuuden kannalta vahingollista ja hyljät-
tävää.” Tässä mietintö oli oikeassa, mutta mietinnön hengessä toteutettu kielipolitiikka on 
erilaisilla kiintiöillään ja vaatimuksillaan pikemminkin suosinut katkeroitumista kuin sitä kar-
sinut. 

Kielirauhakomitean mietinnön lopussa alettiin luoda yhä elävää illuusiota, jonka mukaan 
nimenomaan ruotsalaisuus ankkuroisi Suomen länteen. Mietinnössä lainattiin ruotsalaista 
professori Björn Collianderia, joka oli huhtikuussa 1944 julkaisussaan ”Nordisk handling” kii-
tellyt Suomen kielilainsäädäntöä. Mietintö totesi muun muassa seuraavaa: ”Hän [Colliander] 
lisää toivottavaa olevan, että Suomen kansa voisi hillitä ne voimat, jotka pyrkivät kumoa-
maan voimassa olevan kielilain ja koulujärjestyksen sekä siten erottamaan Suomen pohjois-
maisten kansojen yhteydestä.” 

Professori Colliander ei voinut ehkä kuvitella, että vielä vuonna 2010 Suomessa on pak-
koruotsi peruskoulusta yliopistoihin ja että ruotsinkielisillä on etuoikeutetut kiintiöt opinah-
joihin. Mietintö korosti loppupäätelmissään, että puolueilla, julkisella sanalla ja yksityisillä 
kansalaisilla on suoranainen velvollisuus tämän kielellisen olotilan vaalimiseen ja kielirauhan 
ylläpitämiseen. Valitettavasti tuo vaaliminen tuli tulevina vuosikymmeninä tapahtumaan yk-
sipuolisin ehdoin, ja vaikka kieliriidat julkisuudessa tukahdutettiin, jäivät ne pinnan alla mo-
nilta osin yhä elämään.

”Veljenpoika” eli Urho Kekkonen kirjoitti 
Suomen Kuvalehdessä 39/1948:

Historia toistaa usein itseään; samojen syitten seuraukset ovat usein samat tai ai-
nakin samankaltaiset. Tämä on syytä hyvissä ajoin palauttaa ruotsinkielisten polii-
tikkojemme mieleen, kun he nyt ovat uusimassa itsenäisyytemme aamuhämärässä 
kolme vuosikymmentä sitten tekemiään virheitä. Hiukan toinen oli kehitys suomen- 
ja ruotsinkielisten suhteissa muussa Suomessa. Hankauskohdat olivat melkeinpä lu-
kemattomat, ja kansallisilla intohimoilla oli väljät liikkuma-alat. Monien itsenäisyy-
destä juopuneiden suomalaisten mielestä ruotsin kielellä ja sitä puhuvilla oli vallan 
liian mahtava asema, liian paljon sananvaltaa yhteiskunnan ja valtion asioissa sekä 
talouselämässä. 

Mutta jos tarkastelee kielitaistelun vaiheita kahden vuosikymmenen ajalta, toteaa 
helposti, että tuo kehityksen hitaus tosin huomattiin ja tempoiltiin sen jouduttami-
seksi ja oltiin valmiit sitkeästi työskentelemään suomalaisten määräysvallan saavut-
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On silti paikallaan poimia lopuksi Kielirauhakomitean mietinnöstä vielä eräs lainaus, jossa 
oli moraalisesti huomattava sanoma: ”On tarpeellista tehdä itselle selväksi, että kielikiistalla 
ovat kuluneina aikoina olleet omat luonnolliset syynsä, jotka eivät ole yksityisen kansalai-
sen määrättävissä, ja että siitä syystä sitä ei ole katsottava johtuneeksi vastapuolella olleiden 
kansalaisten pahuudesta tai huonoudesta, kuten nähtävästi usein tehdään.” 

Tämän viisauden toivoisi elävän tänä päivänäkin, kun vastapuolen henkilön mustamaa-
laaminen kielikeskustelussa on yhä valitettavan tavallista, puolin ja toisin. 

tamiseksi. Mutta se ei johtanut avoimeen ristiriitaan. Taistelu puhkesi ilmiliekkiin vain 
silloin, kun suomalaista kansallistuntoa loukattiin. 

Käydyt sodat osoittivat kielirajan molemmin puolin asioitten todellisen arvojärjestyk-
sen. Vanhat riidat olivat pois pyyhkäistyt, ja ainakin suomenkielisten taholla oltiin hy-
vin pitkälle myöntyväisiä. Mutta juuri mainittujen sovinnollisten piirien ulkopuolelle 
jäi eräs henkilöryhmä, jonka esillä olo oli riippuvainen kieliriidan jatkumisesta. 
Nämä olivat ruotsalaisen kansanpuolueen ammattipoliitikkoja. He näkivät Suomen 
kansainvälisen aseman luhistumisessa suuren tilaisuutensa. Sitä oli käytettävä hyväk-
si ja hankittava etuja ruotsinkielisille sivistyksellisellä alalla, kunnallisessa ja valtiolli-
sessa elämässä. Mutta ruotsinkieliset eivät tyytyneet vain vaatimaan etuja itselleen. 
He kieltäytyivät monista velvoituksista, joihin sodan johdosta olimme joutuneet. 

Erikoisen väkevästi he nousivat vastustamaan karjalaisen siirtoväen asuttamista 
”ruotsalaiselle maalle”. Kun tässä uudenlaisessa ”kielitaistelussa” on käytetty dema-
gogian kaikkia keinoja jättämättä syrjään vetoamista ulkomaihinkaan, on syntynyt 
melkoista jännitystä kieliryhmien kesken. Jos he jatkuvasti pelaavat, kuten näyttää, 
he voivat ehkä saavuttaa voiton. Mutta se tulee olemaan tilapäinen. 

Voimat, joita nyt pidetään kurissa, pääsevät joskus taas vaikuttamaan. Poliittinen vii-
saus kehoittaisi ottamaan varteen vastaisuuden ja näkemään, että ruotsinkielisten 
vahvin tuki tulevaisuudessa on sotien aikana syntyneessä yhteishengessä ja yhä vah-
vistuvassa valtakunnallisessa ajattelussa. Älköön nyt kylvettäkö vastaisten kielitaiste-
lujen siemeniä. Jos näin tapahtuu, on syy kokonaan muutamien lyhytnäköisten ruot-
sinkielisten poliitikkojen, jotka eivät ymmärrä mitään historian opetuksista. Heidän ei 
ole annettava johtaa maata onnettomuuksiin.
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KEHITYS ”KIELIRAUHAN” JÄLKEEN

Seuraavina vuosikymmeninä kielirauha merkitsi käytännössä, että kielilakeja muutettiin lä-
hinnä ruotsinkielisten edunvalvontajärjestöjen toiveitten mukaan. Suomenkielisten ei enää 
haluttu aktiivisesti puuttuvan kieliasioihin tai ajavan etuaan. Tämä ilmenee vuoden 1922 kie-
lilain muutoksina, jotka huipentuivat uuteen kielilakiin vuonna 2003.

KIELILAKIEN TOISTUVAT MUUTOKSET 

Sota-, sotakorvaus- ja jälleenrakennusvuosina kielilaki pysyi sellaisena kuin se oli vuonna 
1922 säädetty, siihen vuonna 1935 tehtyine muutoksineen. Kansakunnalla oli tärkeämpää 
mietittävää kuin kieliolojen hidas muuttuminen väestön eritahtisen lisääntymisen takia. 
Niinpä eräät yksikieliset ruotsinkieliset kunnat muuttuivat kaksikielisiksi ja muutamat kak-
sikieliset kunnat yksinomaan suomenkielisiksi. Tämä alkoi 1950-luvun lopulla huolestuttaa 
ruotsinkielisiä varsinkin kun muuttoliike Uudellemaalle ja etenkin pääkaupunkiseudulle oli 
muuttamassa perinteisiä kielisuhteita. Siksi vuonna 1962 kielilain 2 §:n sisältöä muutettiin 
niin, että aiemmin vaaditun 10 prosentin vähemmistöosuuden lisäksi kunnan kaksikielisyy-
den rajaksi tuli vähintään 5 000 henkeä. Näin pyrittiin estämään silloisen Helsingin maalais-
kunnan, nykyisen Vantaan muuttuminen yksikielisesti suomenkieliseksi. Vantaalla oli kuiten-
kin vuonna 2008 lähes 6 000 ruotsinkielistä.

Vuonna 1975 ruotsinkieliset saivat läpi jo tuntuvampia muutoksia estääkseen kuntien 
muuttumisen pelkästään suomenkielisiksi. Kaksikielisyyttä edellyttävä osuus pudotettiin 
kahdeksaan prosenttiin tai vähintään 3 000 henkeen. Kaksikielinen kunta voi muuttua yksi-
kieliseksi, jos toiskielisten luku kunnassa on pudonnut alle kuuden prosentin tai 3 000 hen-
gen. Lisäksi kunta voi kunnanvaltuuston esityksestä anoa pysyvänsä kaksikielisenä seuraavan 
kymmenvuotiskauden, vaikka sen pääsäännön mukaan tulisi muuttua yksikieliseksi.

Yleistyvät kuntaliitokset ovat vaikuttaneet kielioloihin enemmän kuin kuntien sisäisten vä-
estösuhteiden muutokset. 1990-luvun mittavat kuntaliitokset ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, 
jossa oli paljon pieniä kuntia, esti joidenkin kuntien muuttumisen enemmistöltään suomen-
kielisiksi. Suomenkieliset Maaria, Kakskerta ja Paattinen muuttuivat kaksikielisiksi liittyessään 
Turkuun. Kun kaksikielinen Lohjan maalaiskunta liitettiin Lohjaan, uudesta kunnasta tuli kak-
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sikielinen kunnanvaltuuston anomuksesta. Lohjaan vuonna 2009 liitetty Sammatti muuttui 
samoin kaksikieliseksi.

Vuoden 2003 kielilaki säädettiin muuttamatta vuonna 1975 säädettyä pykälää kunti-
en kielisuhteista. Kuntaliitokset vuosina 2009 ja 2010 ovat kuitenkin johtamassa kieliolo-
jen perusteellisiin muutoksiin. Itä-Uudellamaalla enemmistöltään ruotsinkieliset Liljendal ja 
Pernaja tulevat enemmistöltään suomenkielisen Loviisan osaksi. Toisaalta Pohjan liittämi-
nen yhteen Tammisaaren ja Karjaan kanssa Raaseporiksi teki sen uudelleen enemmistöltään 
ruotsinkieliseksi. Kaksikielinen Särkisalo muuttui yksikieliseksi Salon osana. Turun saariston 
kuntien yhdistäminen Länsi-Turunmaaksi ei kielisuhteita muuttanut. Pohjanmaalla selkeäs-
ti suomenkielisten Lohtajan, Ullavan ja Kälviän liittäminen kaksikieliseen Kokkolaan laajensi 
kaksikielistä aluetta pohjoiseen päin.

Vuoden 1975 säännös alhaisine kielisuhteiden muutoslukuineen tyydyttää ruotsinkieli-
siä, koska kuntaliitoksissa syntyvissä suurkunnissa vain 3 000 asukkaan rajan alittuminen on 
epätodennäköistä. Suurimpien kaupunkien, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun muuttumi-
nen yksinomaan suomenkielisiksi ei nykysäännöin ole koskaan todennäköistä. Onhan 3 000 
asukasta vain alle 2 prosenttia asukasluvultaan yli 150 000 hengen kaupungin väestöstä.

Euroopassa valtiotason kansainvälisissä ratkaisuissa (Itävalta sekä Balkanin uudet valtiot) 
kaksikielisyyden suhteen on noudatettu 20 prosentin rajaa. Todettakoon vielä, että useissa 
Suomen kunnissa venäjän tai vironkielisiä on enemmän kuin ruotsinkielisiä.

Vuoden 2003 kielilaissa luovuttiin vuonna 1935 säädetystä periaatteesta, jonka mukaan 
”alue, johon kuuluu erikielisiä tai kaksikielisiä kuntia, katsotaan kunkin kunnan osalta saman-
kieliseksi kuin asianomainen kunta”.  Nykyään viranomainen on kaksikielinen, jos virka-alu-
eeseen kuuluu erikielisiä kuntia tai edes yksi kaksikielinen kunta. Sama koskee kuntayhtymiä, 
joihin kuntia patistetaan aluehallinnon laajojen muutosten takia.

Valtion viranomaisille tuli myös velvollisuus palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi koko 
maassa, koska koko maa on hallintoalueena kaksikielinen. Aiemmasta poiketen myös valtion 
liikelaitosten ja sellaisten palvelua tuottavien yhtiöiden, joissa valtiolla taikka yhdelläkin kak-
sikielisellä kunnalla on määräämisvalta, on annettava palvelua ja tiedotettava suomeksi ja 
ruotsiksi.

Kaksikielistämisellä koko maa ja luomalla virallisesti kaksikielisiä isoja hallintoalueita vuo-
den 2003 kielilailla sekä pakkoruotsia ylläpitämällä toteutetaan pääosin Rkp:n kielistrategiaa. 
Kun yksikielisiä ruotsinkielisiä kuntia Manner-Suomessa ei juuri enää ole ja ruotsinkielinen 
väestö on paljolti kaksikielistynyt, Rkp on ottanut tavoitteekseen esittää mahdollisimman 
suuri osa kansasta kaksikielisenä.

Tähän liittyy uusi väittämä, jonka mukaan suomalaiset ovat kulttuuriltaan ruotsalaisia, 
joskin puhuvat suomea. Tämä näkökulma aliarvioi ja unohtaa suomalaisen kulttuurin perin-
teiset piirteet ja omaleimaisuuden, venäläisyyden vaikutuksen ja sen, että suomalainen kult-
tuuri on enemmän eurooppalaista kuin ruotsalaista. Euroopan unionin lainsäädännön ja toi-
mintatapojen yhtenäistävä merkitys 1990-luvulta lähtien on huomattava. EU-kulttuuri tulee 
globalisaation ohella Suomeen välittömästi eikä suinkaan enää Ruotsin kautta ja ruotsalai-
suuden sävyttämänä kuten oli kulttuurivaikutusten osalta vielä 1950-luvulla. Silloin Tukhol-
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ma oli suomalaisille tärkein ”ulkomaa”. Nykyinen tilanne vähentää ruotsin kielen välittäjävai-
kutusta, kun englanti korvaa sen lähes kaikilla elämänaloilla.

PAKKORUOTSI PERUSKOULUSTA YLIOPISTOON

Ruotsalainen kansanpuolue on vuodesta 1945 lähtien ollut vaa´ankielen asemassa sekä 
eduskunnassa että maan hallituksissa. Kielipuolueena se on kannattanut sujuvasti oikeiston 
tai vasemmiston hankkeita, kunhan vain on voinut turvata ruotsinkielisten edut ja etuoikeu-
det. Kaksikielisyyttä korostettiin koulutuksessa ja sivistyselämässä jollei muuta, niin lain voi-
malla.

Vuonna 1964 tehtiin koulu-uudistus, jolloin kansakoulut saivat ottaa oppiaineeksi vieraan 
kielen. Englannin opiskelu alkoi kuitenkin syrjäyttää ruotsia. Vuonna 1968 annettiin ”laki 
koulujärjestelmän perusteista”, jonka mukaan peruskouluun tuli kaikille pakollisiksi kaksi vie-
rasta kieltä, joista toisen oli oltava ”toinen kotimainen”. Tämä oli vastoin peruskoulun kieli-
opetusta pohtineen komitean kantaa. Uudistus toteutettiin alueittain vuosina 1972—77. Kun 
peruskouluihin oli saatu pakkoruotsi, oli luontevaa siirtyä virkamiespakkoruotsiin yliopistois-
sa 1978, jonka esitteli Rkp:n opetusministeri Kristian Gestrin. Pakkoruotsi on siis Suomen 
kouluissa lopulta melko tuore ilmiö, eikä suinkaan mikään Ruotsin ajoilta jatkunut perinne.

Vuonna 2004 ”toinen kotimainen kieli” saatiin vaivoin väännettyä valinnaiseksi aineeksi 

Kuva 13. Professori Erkki Pihkala toi julkisuu-
teen ”pakkoruotsi” -sanan, joka jatkuvas-
ti tippuvan vesipisaran tavoin alkoi hitaasti 
murentaa ruotsin kielen ylimitoitettua ase-
maa. Pihkala oli Suomalaisuuden Liiton pu-
heenjohtaja 1988—96 (Suomalaisuuden Liit-
to 2006).
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ylioppilaskirjoituksissa. Muilta osin eletään kuitenkin edelleen vahvasti runsaan viiden pro-
sentin vähemmistön määräämillä ehdoilla ja ruotsi on pakollinen oppiaine peruskoulussa, 
ammattikoulussa, lukiossa, ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa ja yliopistossa.

OPPI KAKSIKIELISYYDESTÄ

Suomen kaksikielisyyden korostaminen oli keskeinen muutos ruotsinkielisten edunvalvonta-
koneiston retoriikassa. Ruotsinkieliset pitivät pitkään kiinni yksikielisyydestä tavoitellen jopa 
alueellista autonomiaa. Avioitumista kielirajan yli ei pidetty suotavana. Yksikielisyysideologi-
an mahdollisti kieliraja jyrkkyys etenkin Pohjanmaalla ja tietenkin Ahvenanmaa. 

Maaltamuuton seurauksena rannikoiden ruotsinkieliset kunnat alkoivat suomalaistua ja 
kanssakäyminen kielirajan yli lisääntyä. Ruotsinkielisten osuus väestöstä aleni sekä suhteel-
lisesti että absoluuttisesti. Rkp:n oli näin ollen kannatustaan vahvistaakseen tavoiteltava 
kaksikielisten ja jopa suomenkielisten ääniä. Vuonna 1981 suomenruotsalaisista 74 % katsoi 
olevansa ruotsinkielisiä, 21 % kaksikielisiä ja 2 % suomenkielisiä. Niinpä Rkp alkoi 1980-lu-
vulla korostaa kaksikielisyyden merkitystä, mikä ei ollut ongelmatonta sen ideologian kannal-

Kuva 14. Peruskoululaisilla on selkeä käsitys oppiaineista. Opetushallituksen tutkimus 12/1995 osoit-
taa oppilaiden pitävän ruotsia toiseksi turhimpana ja kaikkein ikävimpänä aineena (Alina Salonen).
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ta. Kaksikielisyydestä koituvan ”rikkauden” korostaminen ei kuulostanut kovin hyvältä ahve-
nanmaalaisten korvissa eikä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, missä useissa maaseutukunnissa 
ruotsinkielisten osuus ylitti 85 % väestöstä. Tässä tilanteessa Christoffer Taxell esitti periaat-
teen (ns. Taxellin paradoksin), jonka mukaan yksikielisyys on hyvä asia kielivähemmistölle, 
mutta kaksikielisyys siunaus suomenkielisille.

Peruskoulun toteuttamisen mukana tullut ruotsin kielen pakollisuus kaikille sekä jatko-
opintoihin sisältyvät pakolliset ruotsin kielen kurssit yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä 
ammattiopinnoissa vuodesta 1978 lähtien olivat omiaan luomaan kuvaa kaikkien suomalais-
ten kaksikielistymisestä, samaan tapaan kuin oli käymässä ruotsinkielisille. 

Rkp:n kaksikielisyysoppia alettiin toteuttaa käytännössä siten, että viralliset lomakkeet ja 
osin yksityisetkin mm. pankeissa muutettiin kaksikielisiksi 1980-luvun puolivälissä. Tätä en-
nen ne olivat erillisiä molemmille kieliryhmille. Kielikylvetys suomenkielisille lapsille etenkin 
kaksikielisillä paikkakunnilla aloitettiin. Hiipivään ruotsalaistamiseen kuluu myös kolikoiden 
muuttaminen kaksikielisiksi 1990-luvun alussa, kun ne tätä ennen olivat olleet yksinomaan 
suomenkielisiä vuodesta 1862 lähtien. Eurokolikoissa arvomerkinnät ovat vain ruotsiksi, vaik-
ka ne voisivat olla myös suomeksi samaan tapaan kuin on Kreikan tai Itävallan kolikoissa. 

Urheilukilpailuissa esiinnytään lähes yksinomaan maan ruotsinkielisellä nimellä ”Finland”, 
ei vain ulkomailla vaan myös Suomessa. Vielä 1960-luvulla edustusasuissa oli maan nime-
nä Suomi. Yhä useammissa tuoteselosteissa, etenkin elintarvikkeiden merkinnöissä ruotsi 
on ennen suomen kieltä. Näin on virallisten merkintöjen osalta palattu aikaan ennen vuotta 
1887. Lopullisen muodollisen kaksikielisyystavoitteensa Rkp saavutti vuoden 2003 kielilaissa, 
jossa oikeus saada palvelua viranomaisissa ruotsin kielellä ulotettiin koko maahan.

KIELIKYLPYJÄ JA VIRKARUOTSIA

Kielikylvetys alkoi vuonna 1987 Vaasassa ja levisi sieltä suurimpiin kaupunkeihin. Tarkoitus 
oli perehdyttää lapset nimenomaan ruotsin kieleen. Ajatus lapsen totuttamisesta uuteen 
kieleen on sinänsä järkevä, mutta todellinen motiivi oli paljolti kielipolitiikka. Sitä organisoi 
ruotsinkielinen sosiaali- ja terveysalan järjestö Folkhälsan valtion varoin. Kielikylpyjä on vain 
suurissa kaupungeissa ja näin syrjäseudun suomenkieliset on jätetty sivuraiteille. Kielikyl-
pyyn ei päästetä, ennen kuin rehtori on arvioinut lapsen kypsyyden kielikylpyyn. Näin jouk-
koon ei tarvitse ottaa hitaampia tai opetusta muuten haittaavia lapsia. Tällä lapsuudesta al-
kavalla kylvetyksellä tähdätään korkeamman sivistyksen piiriin. Kukapa ei haluaisi tasoittaa 
omien lastensa tietä mahdollisimman paljon, varsinkin kun yhden kielen, ruotsin, osaaminen 
on pakollinen kynnys akateemisiin opintoihin ja korkeampiin virkoihin. 

Suomessa koulutetuilla täytyy yliopistojen tutkintoasetuksen 794/2004 mukaan olla to-
distukset molempien kotimaisten kielten osaamisesta. Kyseessä on siis ”virkamiespakkoruot-
si”, joka on tuottanut uuden ilmiön ”RVM” eli ”ruotsia vaille maisteri”; opinnot viivästyvät, 
vaikka ei koskaan aikoisikaan valtion virkaan. Nykyinen lainsäädäntö syrjii suomenkielisiä. 
Ruotsin kieli on ainoa pakolliseksi säädetty oppiaine korkeakouluissa. Rkp on painottanut 
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sitä, että esimerkiksi hoitohenkilöstön on osattava puhua samaa kieltä kuin potilaiden. Sään-
tö koskee kuitenkin vain suomalaisia, ei maahanmuuttajia riikinruotsalaiset mukaan lukien, 
joita on mm. lääkäreinä, vaikka eivät osaa suomea.

Syrjivä laki korostuu tilanteissa, joissa vaikkapa ruotsinkielinen yliopisto Åbo Akademi saa 
ruotsalaisen opettajan. Upsalassa valmistuneelta tohtorilta ei edellytetä suomen kielen osaa-
mista, koska hän on saanut oppinsa ulkomailla. Sen sijaan suomalainen hakija on Suomessa 
opiskellessaan joutunut lain pakottamana hankkimaan ruotsinkielen taidon.

AHVENANMAAN KOHTUUTON TUKEMINEN

Ahvenanmaa sai vuonna 1993 uuden itsehallintolain, jonka mukaan Suomen valtio kantaa 
siellä veroja ja muita maksuja samoin perustein kuin muualla Suomessa. Ahvenanmaa saa 
kuitenkin omaan käyttöönsä 0,45 % Suomen valtion tuloista. Jos tuloverojen osuus nousee 
yli 0,5 % vastaavien verojen määrästä muuhun maahan verrattuna, annetaan verohyvitys-

Kuva 15. Vuoden 2003 kielilaki uhkasi jättää lähes tuhat poliisia työttömiksi puuttuvan ruotsin kielen 
todistuksen takia. Niinpä pian lain voimaan tultua kolmen ministerin ryhmä joutui kävelemään lain 
yli — tosin Rkp:n ministeri Ulla-Maj Wideroos poistui ryhmästä.
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tä. Tällä maakunta kattaa itsehallintonsa kustannuksia. Lisäksi valtio antaa Ahvenanmaalle 
poikkeuksellisen suuriin menoihin erillisiä määrärahoja, vaikka vauras Ahvenanmaa ei mil-
lään tavalla osallistu muun maan kuluihin. Vuoden 1993 lakiuudistus on siis taloudellisesti 
Ahvenanmaalle erittäin edullinen. Se merkitsee suoraa tulonsiirtoa valtion budjetista Ahve-
nanmaalle. Aikaisemman järjestelyn mukaan maakunnan tulot olivat sidoksissa koko maan 
talouskehitykseen. Uusi laskentatapa on vapaa suhdannevaihteluista. Suomen valtion ja Ah-
venanmaan varainsiirrosta tehty selvitys ”Det skattefi nansiella utjämninssystemet mellan 
landskapet Åland och staten”, kertoo selkeästi maakunnan suosimisesta. 

 Ahvenanmaan julkinen sektori kasvoi 50 prosenttia vuosina 1993—99. Samaan aikaan 
muu Suomi karsi palveluitaan ja julkista hallintoaan laman runnellessa. Suomen ulkomaan-
velan maksuun ei Ahvenanmaan tarvitse osallistua. Julkisella sektorilla työskentelee kol-
mannes maakunnan väestä. Kunnallinen veroprosentti maakunnan pääkaupungissa, Maa-
rianhaminassa, on vuonna 2009 sama kuin toisessa suomenruotsalaisten ”reservaatissa” 
Kauniaisissa eli valtakunnan alhaisin, vain 16,5 prosenttia. Ahvenanmaan tulotaso on lähes 
kaksi kertaa korkeampi kuin Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Elinkeinotukien määrä on ylit-
tänyt reippaasti maan keskitason. Kymmenen vuotta sitten Ahvenanmaan elinkeinotuki asu-
kasta kohden oli noin 6 500 markkaa, kun se muualla maassa oli 2 500 markkaa. EU-neuvot-
teluissa Ahvenanmaa onnistu saamaan maakunnalle tax-free-oikeudet. EU-asioista vastasi 
tuolloin Rkp:n ministeri Ole Norrback. Ironista on, että maakunnan talouskasvu muutoin on 
ollut muuta maata hitaampaa. On syntynyt tukiloukku, joka lamaannuttaa toimeliaisuuden 
ja laiskistaa, kun rahaa joka tapauksessa tyrkytetään. Selvitys kertoo lisäksi, miten edulli-
nen EU-jäsenyys on tälle ruotsin kielen saarekkeelle. Suomen valtio maksoi EU-jäsenyyten-
sä alkuvaiheessa 1995—2001 unionille vuosittain noin 5,0—6,5 miljardia markkaa. Likimain 
sama summa palautui ja oli merkittävä osa valtion tuloja. Niistä kuitenkin maksettiin osuus 
myös Ahvenanmaalle. Koska Ahvenanmaa ei kuitenkaan ollut joutunut osallistumaan varsi-
naisiin maksuihin EU:lle, seurasi tällä laskenta- ja tilitystavalla Ahvenanmaalle 1 566 miljoo-
nan markan kumulatiivinen hyöty. 

Suomen valtion tekemistä osakekaupoista 1994—2002 Ahvenanmaan osuus oli 232 mil-
joonaa markkaa. Kun Suomi myi Soneran osakkeita, koitui kaupasta 0,45 % ahvenanmaa-
laisille. Kun valtio investoi kolme miljardia markkaa Soneran pelastamiseen, niin tähän 
maakunnan ei tarvinnut osallistua. Suomalaiset veronmaksajat kuittaavat tappiot ja ahve-
nanmaalaiset nostavat voitot. 

Kolmas maakunnan tulo liittyy arvonlisäverojen tilitykseen. Kun valtio saa tulona arvon-
lisäveroja, Ahvenanmaa saa niistä oman osuutensa. Kun valtio palauttaa näitä veroja, Ah-
venanmaa ei osallistu palautukseen. Vuosina 1994—2001 maakunnan ylimääräinen hyöty 
on ollut 132 miljoonaa markkaa. Palautuksia ei sentään ole maakuntaan siirretty vuoden 
2003 jälkeen. Virallisen selvityksen mukaan Ahvenanmaa on ollut nettohyötyjä. Valtion me-
not maakuntaan ovat olleet vuosittain 17–34 miljoonaa euroa suuremmat kuin sieltä saa-
dut verot. 

Kokoomuslainen ”Nykypäivä” kirjoitti pääkirjoituksessaan 30.1.2009 harvinaisen suoran 
kannanoton; ”Ahvenanmaa on toista maata”. Tukien ja verotuksen epäoikeudenmukaisuus 
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on alkanut herättää laajempaa huomiota. Maakuntaa ei enää nähdä esimerkkinä onnistu-
neesta itsehallinnosta. Pääkirjoituskin toteaa, että ”Mediassa vähemmälle huomiolle ovat 
jääneet vierailijoiden johtopäätökset: Ahvenanmaan mallia pidetään lähes kaikkialla toteut-
tamiskelvottomana, koska se suosii niin voimakkaasti yhtä osapuolta. Saarten asukkailla on 
täydet kansalaisoikeudet Manner-Suomessa ilman, että sama koskisi mantereelta saareen 
muuttavia.”

Ahvenanmaa ei osallistu maanpuolustuksen eikä korkeimpien valtio- ja oikeuselinten kus-
tannuksiin. Se ei osallistu lainkaan kehitysyhteistyöhön. Ahvenanmaan taloudellisesta koh-
telusta tehty mietintö päätyy toteamukseen; ”tilanne on kestämätön pitkällä aikavälillä, kos-
ka muutoksiin sopeutumisen automatiikka tai osapuolten pakkoa sopeutua muutoksiin ei ole 
olemassa.”

Nykypäivä esittää johtopäätöksensä varovaisemmin kysymyksinä: ”Tilastokeskuksen sel-
vitys valtion verotulojen jakautumisesta maakunnittain herättää kysymyksiä. Ahvenanmaa 
on verotulojen jakautumisella arvioituna Suomen tuetuin maakunta. Ahvenanmaa on myös 
Suomen vaurain maakunta. (...) On perusteltua kysyä, miksi näinä vaikeina aikoina valtio tu-
kee eniten niitä, joiden asiat ovat jo nyt parhaassa järjestyksessä.”

Kuva 16. Ahvenanmaa on Euroopan varakkaimpia alueita ja sen rikkauden maksavat paljolti suoma-
laiset veronmaksajat (Helsingin Sanomat 18.4.2010).
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RIKAS JA YKSIKIELINEN

Ålands Framtid-seura (Ahvenanmaan tulevaisuus) ajaa Ahvenanmaan itsenäistymistä eli ir-
tautumista Suomesta itsenäiseksi minivaltioksi. Sille ei riitä kansainvälisesti taattu ainutlaa-
tuinen itsehallinto Suomen yhteydessä. Sen pyrkimyksiä on arvosteltu jopa Ahvenanmaalla 
epärealistisiksi, koska maakunta ei itsenäisenä selviäisi taloudellisesti.

Itsenäisyyttä vaativat ilmeisesti uskovat, että Ahvenanmaa menestyisi veroparatiisina, 
jossa suomalaiset ja ruotsalaiset voisivat kiertää hyvinvointivaltioittensa ylläpidon vaatimia 
korkeita veroja. Minivaltiot kuten Liechtenstein, Monaco ja Andorra Euroopassa sekä Cayma-
nsaaret ja St. Kitts & Nevis Karibialla ovat saaneet kyseenalaista mainetta veroparatiiseina. 
Suomi on luvannut Euroopan unionille jäsenyysneuvotteluissaan, ettei Ahvenanmaasta tule 
uutta veroparatiisia. Lupaus raukeaisi, jos Ahvenanmaa itsenäistyy. Siitä tulisi samantapai-
nen Euroopan unionin liitännäinen kuin nyt ovat Euroopan minivaltiot.

Ahvenanmaalla vaaditaan myös oikeutta täysin itsenäiseen veropolitiikkaan. Se sillä on 
kuitenkin jo osittain, sillä Suomen sitoutuminen EU-jäsenyytensä myötä unionin välillisten 
verojen harmonisointiin ei koske Ahvenanmaata. Maakunta on näin säilyttänyt verovapaus-
oikeudet Ahvenanmaan kautta kulkevilla aluksilla. Tällä on suuri merkitys ahvenanmaalais-
ten varustamoiden kannattavuudelle ja laivojen työpaikoille. 

Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välille on jouduttu perustamaan veroasemia, jotta 
Suomen arvonlisäverotusta ei kierretä. Veroraja on tullirajan kaltainen ja omiaan erottamaan 
maakuntaa Suomesta. 

Merenkululla on suuri merkitys Ahvenanmaan taloudelle, sillä liikenteen osuus merenkul-
ku mukaan lukien on 35—40 % maakunnan kansantuotteesta. Ahvenanmaa hyödyntää lai-
voilla palvelevaa ulkomaista työvoimaa näiden parhaassa työiässä (18—60-vuotiaina) ilman 
sosiaalista ja taloudellista vastuuta heidän lapsuudestaan ja vanhuudestaan.

Ruotsin kielellä on Ahvenanmaalla erityinen suoja. Jos Ahvenanmaa itsenäistyisi, niin 
tämä suoja poistuisi ja maakunta joutuisi antamaan kielioikeudet nykyiselle suomenkieliselle 
vähemmistölleen, joita on 5 % maakunnan väestöstä eli sama kuin on ruotsinkielisten osuus 
Manner-Suomen väestöstä. Velvoite todetaan Ålands Framtid -seuran teoksessa ”Vitbok för 
utveckling av Ålands självbestämmnanderätt”. Kielioikeudet suositellaan jopa annettavaksi 
mahdollisimman laajoina.

Voidaan kysyä, miksei maakunta voi antaa näitä oikeuksia jo nyt? Onhan suhtautumi-
nen kielivähemmistöihin muuttunut Euroopassa ratkaisevasti vapaamielisempään suuntaan 
1920-luvun jälkeen etenkin parina viime vuosikymmenenä. Euroopan neuvoston ministeri-
komitea on jo kahdesti antanut Ahvenanmaalle huomautuksen suomenkielisen vähemmis-
tön puuttuvista oikeuksista saada koulutusta äidinkielellään. EN katsoo, että Ahvenanmaan 
suomenkieliset ovat vähemmistön vähemmistö, jolle kuuluvat vähemmistöjen suojaan liit-
tyvät oikeudet.

Vähemmistöjen kieli- ja kulttuurioikeuksia on etenkin Euroopassa korostettu vaihtoeh-
tona sille, että usein monikansalliset valtiot hajoaisivat useiksi pieniksi etnisesti yhtenäisiksi 
valtioiksi.
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Tällä hetkellä Ahvenanmaa piittaa yhtä vähän suomenkielisten oikeuksista koulutukseen 
omalla äidinkielellä kuin Ruotsi. Ruotsikin on jo kahdesti saanut Euroopan neuvostolta huo-
mautuksen suomenkielisen vähemmistön kielioikeuksia koskevien kansainvälisten sopimus-
ten rikkomisesta.

 Ahvenanmaan entinen kansanedustaja Gunnar Jansson, joka on Euroopan neuvoston 
vähemmistökomitean jäsen, totesi TV1:n M.O.T. –ohjelmassa 25.10.2004 sanatarkasti: ”Koko 
Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmä perustuu syrjintään. Tää on aika yllättävä, mutta näin-
hän se on kaikkialla. Siis jotta vähemmistö voidaan suojella ja tässä mielessä ahvenanmaa-
laiset ovat vähemmistö Suomessa, niin tähän suojelukseen tarvitaan menetelmiä, erikois-
järjestelyjä, jotka syrjivät muita. Ja sitten järjestyksen ystävä totta kai kysyy ”saako syrjiä?”. 
Vastaus on kyllä, mutta saa syrjiä ainoastaan kahdella edellytyksellä. Ensimmäinen: että syr-
jintään on objektiiviset perusteet ja että nämä perusteet ovat laissa, siis lakitasolla määritel-
tyjä. Objektiivisuus-laintaso ensimmäinen, toinen, että näitä objektiivisia lakeja sovelletaan 
ystävällisesti, ei aggressiivisesti.”

Jotkut ovat rakentaneet Ahvenanmaalle myös erikoista historiankäsitystä. Ahvenanmaan 
runsaat esihistorialliset löydöt päättyvät 1000-luvun alussa. Varhaisin luotettava kirjallinen 
tieto on 1200-luvun puolivälistä. Silti Matts Dreijer on teoksessaan ”Det åländska folket his-
toria” onnistunut keksimään Ahvenanmaan kansalle suuren menneisyyden. Professori Seppo 
Suvanto toteaa: ”Esimerkki on kuvaava Dreijerin tavalle omaksua lähteistä ja kirjallisuudesta 
mieluisa eli se, mikä soveltuu hänen ennakkoasenteisiinsa…… Dreijer täyttää siis sen vähä-
lähteisen ajan, joka ulottuu noin vuoteen 1320, pääasiassa heikosti perustelluilla olettamuk-
silla. Kuvauksessa näkyy tendenssi saada kotimaakunnalle huomattava itsenäisyyden kausi. 
Sitten kun lähteitä alkaa olla runsaammin, mielikuvitus ei voi enää täysin vapaasti lauka-
ta., mutta kyllä 1300-luvun historiankin esittelyssä on perusteettomia väitteitä……Ahvenan-
maan ”kansan” historiasta olisi saanut huoletta heittää pois parisataa sivua laajan kuvitellun 
maakunnan suuresta menneisyydestä……. historiasta vain pintapuolisen tiedon omaavan 
käsissä (Dreijerin teos) antaa nykyisestä asiallisesta tietämyksestä väärän kuvan”.

Suomenruotsalaisten kansankäräjien puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson uhkasi 
20.11.2009 HBL:ssa Ahvenanmaan irrottautuvan Suomesta, jos ruotsin kielen asemaa hei-
kennetään. Tästä syntyi tavattoman kiihkeä keskustelu mm. Helsingin Sanomien ja YLE:n 
nettisivuilla. Henriksson korjasi myöhemmin lausuntoaan ja kielsi tarkoittaneensa maakun-
nan itsenäistymistä.

MONIKIELINEN EUROOPPA JA SUOMI

Englanti on maailmankieli, jolla talouden, kaupan, tieteen, tekniikan ja yleisen tiedonvälityk-
sen yhteistyö nykyään toteutuu. Joka neljännelle maailman väestöstä se on joko ainoa tai 
toinen vieras kieli. Euroopan unionissa se on hallintokieli. Ranskaa puhutaan yleisesti sekä 
Euroopassa että monessa Afrikan maassa. Kaupan, turismin, maahanmuuton ja idänsuhtei-
den kannalta Suomelle venäjä on tärkeä kieli. Siihen olisi jo taloudellisestikin järkevää lisätä 
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Kuva 17. Itämeren kaikki rantavaltiot Manner-Suomea lukuun ottamatta ovat virallisesti yksikielisiä. 
Suomessa Ahvenanmaa on virallisesti yksikielisesti ruotsinkielinen. Kielilain mukaan Suomessa vain 
vankilat ovat ”yksikielisesti suomenkielisiä” (Suomalaisuuden Liiton postikortti).
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panostusta, mutta edistyminen on ollut kovin verkkaista. Opetusministeriö jopa esti Tohma-
järven kouluissa pakkoruotsin korvaamisen vapaaehtoisella venäjällä, jota Itä-Suomessa tar-
vittaisiin jo kipeästi. 

Suomessa toimitaan kielipolitiikassa kuin ympäröivää maailmaa ei olisikaan. Valtavasti 
resursseja upotetaan siihen, että maa olisi kauttaaltaan kaksikielinen. Vuoden 2003 kielila-
ki määrää, että ”valtion liikelaitoksen sekä sellaisen palvelua tuottavan yhtiön, jossa valtiolla 
taikka yhdellä tai useammalla kaksikielisellä kunnalla taikka erikielisillä kunnilla on määräys-
valta, on annettava palvelua ja tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi toiminnan laadun ja asia-
yhteyden edellyttämässä laajuudessa ja tavalla, jota kokonaisuutena arvioiden ei voida pi-
tää yhtiön kannalta kohtuuttomana”. Samalla säädettiin kielitaitolaki eli ”laki julkisyhteisöjen 
henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta”.

Kun ruotsin pakollisuus ylioppilaskirjoituksissa päättyi, saattoi syntyä harhakuva pakko-
ruotsin loppumisesta. Ruotsinkielen vartijat ovat kuitenkin valjastaneet koko yhteiskunnan 
siihen, että yhä pienenevä ruotsinkielinen vähemmistö, josta suurin osa ymmärtää, puhuu 
ja kirjoittaa erinomaista suomea ja selviytyy työelämässä ja asioinnissa suomeksi, on kuiten-
kin oikeutettu ruotsinkieliseen palveluun. Miksi myös Ruotsista tulevien maahanmuuttajien 
tulee saada erityiskohtelu virolaisiin tai venäläisiin verrattuna? Siksikö, että Suomi oli aikoi-
naan osa Ruotsia? Ruotsin kielen etuoikeutettua asemaa muihin vähemmistökieliin nähden 
perustellaan erilaisin arvoväittämin. Yleisimmin väitetään, että ruotsin osaaminen on rik-
kautta. Muita perusteita ovat; ruotsi on sivistyskieli, ruotsi on portti muihin kieliin, ruotsi on 
kaunis kieli, ruotsilla selviää kaikissa Pohjoismaissa, jne.

Euroopan maat ovat pääosin virallisesti yksikielisiä. Liittovaltioissa Belgiassa ja Sveitsis-
säkin — usein käytettyjä esimerkkejä kaksikielisyydestä — on vallalla alueellinen yksikielisyys 
samaan tapaan kuin Suomessa Ahvenanmaalla. Kummallakaan maalla ei sitä paitsi ole omaa 
kieltä suojeltavanaan. Vain Luxemburg, Malta, Irlanti ja Suomi ovat selkeästi kaksikielisiä. 
Kahta jälkimmäistä yhdistää Irlannissa iiri ja Suomessa ruotsi. Irlannissa vähemmistökieli ei 
kuitenkaan ole enemmistön kieli naapurimaassa Englannissa, kuten Suomen vähemmistö-
kieli ruotsi on Ruotsissa. Näin ei ole tarvetta tai edellytyksiä harmonisoida molemminpuo-
listen kielivähemmistöjen kielioikeuksia. Historiallisesti Irlantia ja Suomea yhdistää se, että 
niitä hallittiin pitkään valloittajan kielellä. Vaikka valloittajan kielestä tuli Irlannissa virallinen 
käyttökieli, Suomessa kansan kieli kohosi hallintokieleksi, tosin ruotsin rinnalle. Maltan toi-
nen kieli (ensimmäinen on malta) on maailmankieli englanti, joten sen opiskelu vieraana kie-
lenä on ensisijaista, kuten useimmissa Euroopan maissa. Jos Suomen vähemmistökieli olisi 
ruotsin asemesta englanti, keskustelua pakkoenglannista tuskin käytäisiin. 

Englannin merkitys on nykyään ratkaiseva kotoisessakin liike-elämässämme. Sanomalehti 
Keskisuomalaisen taloussivuilla todettiin 24.3.2007, että ”englanti syrjäyttää suomen”. Fin-
nairin yhtiökokous oli näet valinnut hallitukseen islantilaisen Sigurdur Helgasonin. Ensim-
mäisen ulkomaalaisen hallituksen jäsenen myötä hallituksen työkieleksi tuli englanti. Ruotsia 
ei edes harkittu ruotsinkielisen viestintäjohtaja Christer Haglundin mukaan. Ruotsi on käyt-
tökielenä vanhoissa suomenruotsalaisissa suku- ja perheyhtiöissä. Hallitusammattilaiset ry:n 
pääsihteeri Olli J. Virtanen totesi Finnairin kielimuutoksen heijastavan yleistä käytäntöä kan-
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sainvälisissä yrityksissä. Ulkomaalaisen hallitusjäsenen valinta on yleensä ratkaiseva käänne 
käyttökielen valinnassa. Liike-elämän nykyinen sukupolvi on hankkinut englannintaidon jo 
peruskoulussa ja liikemaailmassa se on valtakieli. Ei kuitenkaan Suomessa, jossa ruotsi mars-
sii kaiken edelle yleisen edun kustannuksella. Mielenkiintoista kuitenkin on, että esimerkiksi 
Finnair ja Stockmann eivät enää vaadi uusilta työntekijöiltä aina ruotsintaitoa.

ON USKALLETTAVA KYSYÄ, OLIKO SUOMI SIIRTOMAA?

Ikuisuuskysymys Suomen ja Ruotsin historiassa on, oliko Suomi tasavertainen osa Ruotsin 
kuningaskuntaa vai pikemminkin sen siirtomaa. Asiaa pohti 1980-luvulla nuori suomenruot-
salainen, sittemmin professori Tove Skutnabb-Kangas (1988) otsikolla ”Pohjoismaisen rasis-
min kehitys: oliko Suomi osa Ruotsia vai Ruotsin siirtomaa?”

”Kun puhumme tämänhetkisestä pohjoismaisesta rasismista, meidän pitäisi puhua 
kaikkien nykyisten Pohjoismaiden välisistä suhteista, Tanskan nykyiset siirtomaat 
Grönlanti ja Färsaaret mukaanluettuina. Keskitymme kumminkin Suomen ja Ruotsin 
väliseen suhteeseen, koska suomalaiset ovat Pohjoismaiden suurin siirtolaisvähem-
mistö… Jos joku puhuu Skandinavian rasismista, toiset saattavat sanoa: meillähän 
on niin vähän mustia… Kun minä puhun ruotsalaisten rasismista meitä (suomalaisia) 
kohtaan, se usein herättää tunnekuohuja, ja monen on vaikea hyväksyä sitä. Tämä on 
eräs rasismin vahvistamisen muoto: rationalisoida (järkeillä) se pois.”

”Kun kuljeskelin Kuninkaallisen Linnan saleissa Tukholmassa tai muissa julkisissa ra-
kennuksissa, saatoin toisinaan miettiä, miksi meillä ei ollut sellaisia mahtavia raken-
nuksia Suomessa (tässä vaiheessa tiesin jo ettei niitä ollut). Suomen luonnonvarathan 
eivät juuri jää jälkeen Ruotsista, ja ahkeria kai olemme aina olleet, ja kauneuttakin ra-
kastamme. Ja sen tapaisista seikoista kai se riippuu? Ensimmäinen selitykseni oli että 
suomalainen yhteiskuntamme ei ehkä ollut ollut niin tyypillinen luokkayhteiskunta 
kuin Ruotsi. Kunnes minulle yht’äkkiä rupesi selviämään jossain vaiheessa, että nämä 
linnat tietysti oli osittain rakennettu minun kansani hiellä, työllä, rahoilla ja osittain 
myös minun maani raaka-aineista. Välähdys tuli lukiessani jotain kaikesta siitä ter-
vasta jota Suomesta oli viety Ruotsiin.”

”Niin rupesin lukemaan ja miettimään. Kaikki täsmäsi. Suomi oli köyhä koska muut vei-
vät niin paljon siitä minkä me olimme tuottaneet. Samoin kuin Iso-Britannia tai Alan-
komaat käyttivät intialaisia tai molukkeja omissa sodissaan huomattavasti myöhem-
min, Ruotsi käytti suomalaisia miehiä omissa sodissaan — monet Ruotsin kuninkaat 
eivät suinkaan kamppailleet viimeiseen mieheen vaan viimeiseen suomalaiseen.”
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TASA-ARVOISUUTTA KIELIOLOIHIN

Nykyisessä kielipoliittisessa ilmastossa olisi perusteltua ja oikeudenmukaista, että Ruotsissa 
harjoitettaisiin samanlaista kielipolitiikkaa molemminpuolisia vähemmistöjä kohtaan. Vasta-
vuoroisuuden periaate on Euroopan unionin kantavia aatteita. Suomen ja Ruotsin kielellisiin 
suhteisiin se valitettavasti ei ulotu. Euroopan Neuvoston vähemmistösopimuksen 18 artik-
la kehottaa naapurimaita sopimaan vähemmistöjen vastavuoroisesta kohtelusta. Ruotsissa 
suomalaiset ovat koulutuksen ja omalla kielellään tarjottujen palveluiden osalta paljon huo-
nommassa asemassa kuin ruotsinkieliset ovat Suomessa. Jos Ruotsista muuttaisi ruotsin-

Kuva 18.  New York Timesin toimittaja Lizette  Alvarez haastattelee puheenjohtaja Heikki Talaa Suo-
malaisuuden Liiton toimistolla 4.7.2005. Artikkeli ilmestyi 25.12.2006 ja se julkaistiin myös Interna-
tional Herald Tribunessa sekä Taipei Timesissa.

”Sitten katsomme Suomea ja huomaamme, että Ruotsihan on pakottanut oman 
lainsäädäntönsä, oman kielensä ja omat hallintotapansa Suomelle. Meidän omal-
la suurella kielellämme, suomella, ja omalla pienemmällä kotimaisella kielellämme, 
saamella, ei vuosisatoihin ollut juuri minkäänlaista virallista asemaa hallinnossa ja 
koulutuksessa (kun taas ruotsalaisten kielellä oli virallinen asema Ruotsissa - siinä se 
tasa-arvoisuus!).”
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kielisiä suomalaiseen kuntaan niin paljon, että kunnan kielisuhteet muuttuisivat niin, että 
ruotsinkielisiä olisi kahdeksan prosenttia, muuttuisi kunta kaksikieliseksi. Se edellyttäisi esi-
merkiksi kaikkien tienviittojen muuttamista kaksikielisiksi. Kun Suomesta muuttaa väkeä sa-
manlaisiin oloihin ja samoissa suhteissa ruotsalaiseen kuntaan, ei tälle väestölle järjesty edes 
suomenkielistä koulua.

New York Times kertoo ”lellitystä vähemmistöstä”

Joulupäivänä 2005 uutisoi yhdysvaltalainen New York Times ”Maailman lellityim-
mästä vähemmistöstä”.  Lizette Alvarezin kirjoittamassa artikkelissa haastateltiin 
Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja Heikki Talaa. Artikkeli on kiinnostava erityisesti 
siksi, että Suomessa toteutettu kielipolitiikkaa herättää omituisuuksillaan maailman-
laajuista huomiota. 

Toimittaja kiinnittää huomiota samoihin eriskummallisuuksiin kuin edellä on ker-
rottu kaksikielisine lomakkeineen ja ruotsalaiskiintiöineen: ”Esimerkiksi Helsingin yli-
opiston 230 lakia opiskelevista 18 on oltava ruotsinkielisiä.” Suomalaisten valituksiin 
ruotsalaisilla on vastauksensa: ”Suomi ei kykenisi ilman lainsäädäntöä tuottamaan 
riittävästi lääkäreitä, lakimiehiä ja liikemiehiä palvelemaan ruotsinkielistä väestöä.” 
Artikkeli viittaa myös siihen uudistukseen, jossa pakkoruotsi saatiin poistettua yliop-
pilaskirjoituksista ”huolimatta ruotsinkielisten aggressiivisesta lobbaamisesta”. 

Tämän perustuslaillinen aseman tuloksena Suomessa epäilyksettä on maailman hem-
motelluin vähemmistö — uhanalaiset suomenruotsalaiset. Vaikka heidän määränsä ja 
vaikutusvaltansa vähenevät — vuoden 1880 korkeasta 14 prosentista tämän päivän 
5 prosenttiin — heidän oikeutensa pääosin kukoistavat edelleen. ”Meillä asiat ovat 
täällä hyvin”, myöntää Henrik Creutz, suomenruotsalainen ja Ruotsalaisen kansan-
puolueen hallituksen jäsen, joka kerkeästi myöntää, että lähes kaikki ruotsinkieliset 
puhuvat myös suomea, useimmat erinomaisesti. ”Euroopassa on monia kielivähem-
mistöjä, mutta niillä ei paljon ole valtaa.” Kysymykseen, että onkohan ryhmällä ken-
ties himpun verran liikaakin oikeuksia, Creutz vastaa nopeasti, että ”voiko kenellä-
kään olla liikaa oikeuksia?” 

Suomen media vaikeni New York Timesin artikkelista, joka julkaistiin myös Interna-
tional Herald Tribunessa ja Taipei Timesissa. Se nousi kuitenkin yllättäen esiin vuoden 
2006 presidentinvaalin tv-keskustelussa, kun toimittaja kysyi siitä ehdokkailta. Seu-
rasi täydellinen kalabaliikki, jossa yksi suomenruotsalainen ehdokas, Bjarne Kallis jou-
tui rauhoittelemaan toista eli Rkp:n Henrik Laxia. 
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Eduskunnan entinen puhemies Riitta Uosukainen on esittänyt näkemyksen: ”Suomen kansa 
ei halua riistää ruotsinkielisiltä heidän oikeuksiaan. Ne perustuvat perustuslakiimme. Olem-
me siitä ylpeitä. Mutta suomenkieliset eivät halua, että heitä pakotetaan oppimaan ruotsin-
kieltä. Suomalaisillakin on oikeuksia.” 

Uosukaisen puheelle on myös tilastollista perustaa. Opetushallituksen ”Toisen kotimaisen 
kielen opetuksen kehittämisen suuntaviivoissa” (1999) ja pro gradu-tutkielmissa Helsingin 
yliopistossa (Myllyniemi 2002, Repo 2002, Hintikka 2003 ja Kerkkäinen 2003) ilmenee, että 
suomenkielisten oppilaiden kiinnostus opiskella ruotsia on heikko. Opetushallituksen tutki-
muksen mukaan 63 prosenttia peruskoululaisista ei ole innostunut opiskelemaan ruotsia. Se 
on toiseksi turhimmaksi ja kaikkein ikävimmäksi koettu oppiaine peruskoulussa. Myllyniemen 
gradussa ilmeni, että kiinnostus ruotsia kohtaan saattaisi kasvaa, jos pakollisuus poistuisi. 

Anu Sajavaara tutki valtiovarainministeriön aloitteesta ministeriöitten virkamiesten kieli-
taitoa. Tutkimuksesta selvisi että: ”Kielitaito syvenee, mutta kapenee. Eri-ikäiset virkamiehet 
näyttävät osaavan eri kieliä. Kaikki sukupolvet osaavat englantia selvästi parhaiten ja lähes 
yhtä hyvin. Sen sijaan vanhemmat virkamiehet osaavat nuoria virkamiehiä enemmän ja pa-
remmin saksaa. Nuoremmat virkamiehet osaavat kuitenkin vanhempia sukupolvia useam-
min ja paremmin ranskaa, mutta heidän ruotsin kielen taitonsa puolestaan on osoittautunut 
jopa huolestuttavan heikoksi.”

Väitöskirjansa johtopäätöksissä (Oulun yliopisto 2009) Hannu Niemi toteaa: ”Suuri osa 
korkeakoulututkintojen yhteydessä hyväksytyistä valtionhallinnon kielitutkintoa (virka-
miesruotsia) korvaavista heikoimmista suorituksista on jäänyt kielitaitoasetuksessa sääde-
tyn taitotasovaatimuksen alapuolelle. Virkamiesruotsin osuuden testaamatta jättäminen on 
kompensoitu erityisalojen ruotsia testaavilla kokeilla, jotka on arvosteltu käyttämällä arvosa-
na-asteikkoa tyydyttävä–hyvä. Mikäli korkeakoulututkintoon liittyvän virkamiesruotsin tai-
don toteamisessa on testien validiuteen ja reliabiliteettiin ja arvioinnin yhteismitallisuuteen 
liittyviä tutkimustulosteni osoittamia puutteita, voidaan perustellusti kysyä, mitä merkitys-
tä valtionhallinnon kielitutkinnon osoittamisella korkeakoulututkinnon yhteydessä enää on, 
jos kieliasetuksen 481/2003 13 §:n mukaisen taitotasovaatimuksen alittava virkamiesruotsin 
kielellinen suoritus hyväksytään tai jos korkeakouluopiskelijalle annetaan todistus virkamies-
ruotsin riittävästä hallinnasta taitoa testaamatta, poisluettuna kieliasetuksen 481/2003 14 §:
ssä mainittu muulla toiminnalla osoitettu riittävä kielenhallinta.”

RUOTSI JA SUOMALAISUUS

Suomessa on näyttävin otsikoin kauhisteltu, miten Venäjän federaation kouluissa oppikirjat 
kertovat Stalinista suurena sotapäällikkönä ja kansallissankarina. Samoin päivitellään, mi-
ten arabiankielisissä koulukirjoissa annetaan juutalaisista ja varsinkin Israelista äärimmäisen 
kielteinen kuva. Huomattavasti vähemmälle huomiolle suomalaisessa mediassa on jäänyt, 
minkälainen kuva ruotsalaisilla on suomalaisista. 

Taalainmaan korkeakoulun ruotsinkielen lehtori Antti Ylikiiskilä on tehnyt tutkimuksen 
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ruotsalaisten koulukirjojen suomalaiskuvasta. Kohteena oli 21 peruskoulun koulukirjaa, jot-
ka olivat ilmestyneet vuoden 2001 jälkeen. Suomalaisuutta käsitellään vain 1 % kaikista si-
vuista. Niissä keskitytään Suomen käymiin viiteen sotaan vuoden 1809 jälkeen. Vuotta 1809 
edeltävä Suomen historia ei kirjojen laatijoita ole kiinnostanut eikä liioin viime sotien jälkei-
nen aika. Varsinkin tiedon määrässä on toivomisen varaa, sanoo Ylikiiskilä. Kirjojen näkemyk-
set ovat pysähtyneet 1960-luvulle: ”Suomalainen on huonosti koulutettu, käyttää huumei-
ta, lintsaa koulusta, kuolee nuorena väkivaltaisesti, mutta on urheilullinen.” Ruotsin 440.000 
hengen suomalaisvähemmistöstä vaietaan tyystin. Suomalainen kritiikki ei ole vaikuttanut 
asiaan millään tavalla.

Suomen opetushallituksen Spektri-julkaisu käsitteli numerossa 4/2006 ruotsalaisten op-
pikirjojen vääristynyttä ja asenteellista kuvaa Suomesta ja suomalaisista. Aiheesta järjestet-
tiinkin 31.11.2006 seminaari Suomen Ruotsin suurlähetystöissä. Siihen osallistui molempien 
maiden opetushallinnon ja kustannustoimen edustajia sekä tutkijoita ja toimittajia. Pääjoh-
taja Kirsi Lindroos totesi, että ”oppimateriaalit luovat pohjan epäluuloille tai toisaalta vapa-
uttavat niistä. Yhteinen ponnistus on tarjota sellaista oppimateriaalia, joka antaisi lapsille ja 
nuorille kiinnostavaa tietoa Pohjoismaista.” 

Tilaisuudessa mukana ollut Ylikiiskilä joutui toistamaan aiemmat johtopäätöksensä. Vuon-
na 2000 voimaan tullut vähemmistökielilaki, jossa mm. suomi, saame ja meänkieli saavat vi-
rallisen vähemmistökielen aseman, on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Lain mukaan tietoa vä-
hemmistökielistä tulisi tarjota kielienemmistön lapsille. Tämä ei kuitenkaan toteudu Ruotsin 
oppikirjoissa. 

Kokoomuksen kansanedustaja ja Pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan jäsen 
Raija Vahasalo kiinnitti talvella 2006 huomionsa Ruotsin peruskoulujen ja lukioiden oppi-
kirjojen vääristyneeseen suomi-kuvaan. Itse rehtorina työskennellyt Vahasalo esitti Ruotsin 
hallitukselle kyselyn toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä, jotta oppikirjojen tarjoama tieto 
olisi asiallista ja tarkistettua. Kokoomuksen nettisivustolla Vahasalo vaatii ripeää puuttumis-
ta epäkohtiin; ”miten Ruotsin opetusviranomaiset voivat, maan vapaista oppikirjamarkki-
noista huolimatta, hyväksyä opetuskäyttöön kirjoja, joiden sisällön oikeellisuutta ei ole asial-
lisesti ja huolellisesti tarkistettu. Pienenä esimerkkinä tarkastustyön laadusta hän mainitsee, 
ettei edes presidentti Urho Kekkosen etunimeä ole kaikissa oppikirjoissa kyetty kirjoittamaan 
oikein.” 

Sanomalehti Keskisuomalainen otsikoi sentään 12.2.2007: ”Pohjoismaat tavoittelevat yh-
teisiä oppimateriaaleja”. Pohjoismaiden kouluhallitukset olivat käynnistämässä yhteistyö-
hanketta, jonka tavoitteena oli kehittää uusia oppimateriaalipaketteja kaikkien Pohjoismai-
den kouluihin. Ruotsinsuomalainen vapaakoulun rehtori Leila Holmström piti hanketta hyvin 
tarpeellisena, koska ruotsalaisissa maantiedon ja yhteiskuntaopin kirjoissa annettiin edelleen 
negatiivinen kuva Suomesta. Ja ellei kuva ollut negatiivinen, se on peruskliseinen, järvien ja 
saunojen maa vielä vuonna 2002 painetuissa kirjoissa. Suomen ja Ruotsin yhteinen historia 
on unohdettu. Ehkä Ruotsissa koetaan historia ruotsalaisten kannalta niin epämiellyttäväksi, 
ettei yhteistä aikaa haluta tarkemmin oppikirjoissa käsitelläkään? 
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SUOMALAISET RUOTSISSA

Mari Manninen kirjoitti Helsingin Sanomien sunnuntai-sivuille 11.9.2005 hauskan kolum-
nin ruotsalaisista ja heidän tavoistaan. Manninen oli kolme vuotta lehden kirjeenvaihtajana 
Tukholmassa. Hyväntuulisessa kirjoituksessa Manninen osuu terävään analyysiin, josta hah-
mottuu kuva vähemmistöjä karsastavasta kansakunnasta: ”Ruotsi oli pitkään yhtenäiskult-
tuurin maa, jossa hallitsi yksi kieli ja yksi valtionkirkko. Sen henki on näkynyt. Ensimmäinen 
suuri maahanmuuttajaryhmä, suomalaiset, kertoo yhä päätään puistellen, kuinka monet vi-
ranomaiset ja opettajat yrittivät sulauttaa 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla suomalaisia osaksi 
yhtenäiskulttuuria. (...) Vieläkin kuulee ruotsalaisten joskus kieltävän maahanmuuttajia pu-
humasta työpaikkojen lounastauoilla omaa kieltään. Ruotsissa puhutaan ruotsia, he sano-
vat. (...) Ruotsalaiset ovat tottuneet elämän ennustettavuuteen ja vaurauden kasvuun. Sodat 
eivät ole vaivanneet lähes pariinsataan vuoteen. Ruotsi on voinut pitkään suunnitella ja kas-
vatella onnelaansa. Ruotsalaisilla on pitkälle iskostunut usko siitä, että he elävät maailman 
parhaassa maassa, josta muidenkin olisi syytä ottaa oppia.” 

Liekö ihme, että suomen kieleen suhtaudutaan niin penseästi. Mielenkiintoinen on Manni-
sen havainto kansankodissa elävästä luokkajaosta: ”Tasa-arvoa korostavassa kansankodissa 
yllätyin eniten siitä, kuinka syvällä luokka-ajattelu yhä elää. (...) Ruotsin historiassa pitkään 
vallinneesta luokkayhteiskunta-ajattelusta ei ole päästy muutamassa vuosikymmenessä irti. 
Eikä siitä halutakaan täysin irti, sillä itsensä luokitteleminen auttaa jäsentämään turvallisesti 
paikkansa maailmassa.” Tähän eivät vähemmistökielet ja -kansat sovi; elleivät ruotsalaistu. 
Esimerkiksi Upsalassa sosiaaliviraston päällikkö kielsi kahta työntekijää puhumasta keske-
nään suomea viraston käytävillä. Toinen työntekijöistä valitti saamastaan kohtelusta, jolloin 
Upsalan kaupunki ja kunnallisvirkamiesliitto päättivät, että vain ruotsia saa käyttää viraston 
tiloissa. Asia meni Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. ”Ruotsalaiset opettavat mielel-
lään muille moniarvoisuuden hyvettä, mutta omassa keskuudessa erilaisuutta on vaikea sie-
tää”, Helsingin Sanomien uutinen päätteli. 

Jo 19.12.2007 Helsingin sanomissa oli Upsalan kaupunginjohtaja Kenneth Holmstedtin 
selvitys, ettei mitään yleistä kielikieltoa olekaan. Ruotsissa ei ilmeisesti mielletä, että maassa 
on viisi virallista vähemmistökieltä, joista suomi on suurin. Muut ovat Torniojokilaakso suo-
malaisten meänkieli, saame, romanikieli cib ja juutalainen jiddish. ”Uppsalan toiminta on ol-
lut vastoin Ruotsin allekirjoittamien sopimusten henkeä”, luonnehti Upplands Västbyn suo-
menkielisen koulun rehtori Markku Peura. Helsingin sanomien pääkirjoitus kertoi 10.2.2003, 
että demarihallituksen kotouttamisministeri Mona Sahlin lupasi Yleisradion haastattelussa 
antavansa suomelle virallisen aseman Tukholmassa ja siitä länteen Mälarinlaaksoon suoma-
laisalueelle. Samoihin aikoihin Suomen eduskunta käsitteli kielilakia, mutta kun eduskunta 
oli säätänyt sen, Sahlin ilmoitti, ettei Ruotsilla olekaan varaa parantaa suomen kielen ase-
maa siellä.

Ruotsin sosialidemokraattisen kansankodin kehittäjä, Olof Palme vastusti suomenkielisten 
ohjelmien ottamista Ruotsin radioon. Helsingin Sanomissa vappuna 2009 Jermu Laine muis-
telee työtänsä Kalevi Sorsan poliittisena avustajana aikana, jolloin suomalaista ohjelmaa 
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Ruotsiin pyrittiin saamaan: ”Palme vastusti ajatusta, mutta Sorsa ajoi sitä niin sitkeästi, että 
Palme lopulta sanoi alkavansa ajaa asiaa.” Palmen mielestä Ruotsissa puhutaan vain ruotsia. 
Hän oli sosialidemokraatti, mutta tausta vahvasti eliittinen. Hänen isoäitinsä oli Hanna von 
Born Suomesta; juuret olivat siis ruotsalaista ja ruotsinkielistä eliittiä täälläkin.

Professori Heikki Ylikangas pohti Suomen Kuvalehdessä 41/2002 suomen asemaa ja his-
toriaa: ”Mikä siis suomenkielisti Suomen? Sen teki Venäjä, Venäjän keisarikunta. Krimin sota 
1850-luvulla oli käännekohta. Snellman teki historiallisen kompromissin: asettui vastusta-
maan skandinavismia ja ylistämään Suomen vuodesta 1809 nauttimaa autonomiaa Venäjän 
valtikan alla. Keisarivalta havaitsi fennomanian poliittisen painoarvon ja heittäytyi suopeak-
si suomenmieliselle liikkeelle. Suopeus avasi tien suomen aseman hallinnolliselle vahvistami-
selle ja suomenkielisten koulujen sekä sanomalehtien perustamiselle.” Snellmanin ja Yrjö-Sa-
kari Yrjö-Koskisen kaltaisille fennomaaneille avautui tie senaattiin. Suomenkielisille avautui 
virkoja hallintoon. Hintana oli lojaalisuus Venäjää kohtaan, kuten oli porvaripuolueilla Neu-
vostoliiton romahtamiseen saakka. Luonnollisesti Venäjällä oli intressinsä. Se halusi liittää 
Suomen tiiviimmin piiriinsä, ja edistää venäjän kielen leviämistä. Suomen kieltä suosimal-
la Venäjä kuitenkin edisti suomalaisuuden ja kansallistunteen voimistumista. Ennen kaikkea 
suomalainen väestö saattoi tuntea olevansa mukana hallitsemassa, kun ruotsalaista eliittiä 
kammettiin sivuun. Ylikangas päättää kolumninsa: ”Jos Suomi olisi säilynyt Ruotsin vallan 
alla, tuskinpa fennomaaniselle liikkeelle ja sen johtajille olisi annettu vastaavanlaista vaiku-
tusvaltaa kuin Venäjän vallan alaisessa Suomessa. Saattaisi hyvinkin olla, että Suomessa pu-
huttaisiin nyt ruotsia, suomalaisella korostuksella tietenkin. Suomi olisi ehkä kokenut Skånen 
kohtalon.”

Suomen kieli Tornionjokilaaksossa

Uskonpuhdistuksen tuloksena syntynyt kirjallinen suomi levisi suomen kielialueeseen 
kuuluvan Tornionjokilaakson väestön keskuuteen, vaikka alue kuului hallinnollises-
ti Norlantiin ja Upsalan hiippakuntaan. Raamatun ohella luettiin 1600-luvun alussa 
painettua Erik Sorolaisen postillaa. Vuonna 1747 painettiin toinen suomenkielinen 
postilla. 1700-luvun jälkipuoliskolla ilmestyi useita suomenkielisiä käännöksiä ajan 
suosituimmista ruotsinkielisistä hartauskirjoista osoituksena väestön halusta oma-
kieliseen uskonnonharjoittamisen ja sivistykseen.

Ruotsin menetettyä Suomen 1809 suomi säilytti aluksi tunnustetun aseman Tor-
nionjoen länsipuolella. Suomeksi julkaistiin useiden kirjoitusten lisäksi almanakka 
(1811—1918), asetuksia ja kuulutuksia, kirkkokäsikirjoja, katekismus ja useita oppi-
kirjoja. Vuonna 1847 Haaparannassa alkoi toimia suomenkielinen opettajaseminaari. 
Ruotsin valtiopankin seteleissä oli vuoteen 1849 myös suomenkieliset arvomerkin-
nät!
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Lestadiolaisuus levisi Suomesta 1840-luvulla Ruotsin puolelle, mutta ei synnyttänyt 
suomenkielistä kirjallisuutta. Herätysliikkeellä ei liioin ollut kieliohjelmaa, jolla väes-
tö olisi voinut suojautua alkavalta järjestelmälliseltä ruotsalaistamiselta. Ruotsi alkoi 
1880-luvulla pelätä entistä enemmän Venäjää ja Tornionjokilaakson väestöä alettiin 
pitää epäluotettavana, mikäli Venäjä hyökkäisi Ruotsiin. Pelättiin myös Suomessa he-
ränneen suomalaisuusliikkeen vaikutuksia, vaikka liike tavoitteli kielioikeuksia suo-
menkielisille heidän omassa maassaan Ruotsissa. Pelko riitti Ruotsin valtiolle perus-
teeksi Tornionjokilaakson väestön ruotsalaistamiseen. 

Ruotsalaistamista perusteltiin myös rotuopein, joiden mukaan ruotsalaiset olivat ar-
jalaisena kansana korkeammalla sivistystasolla ja rodullisesti parempia kuin mongo-
leihin tai ainakin turaanilaisiin luetut suomalaiset. Ruotsalaistaminen oli näin ollen 
vain hyväksi. Yleisesti uskottiin vaaleiden ruotsalaisia muistuttavien tornionjokilaak-
solaisten olevan varhaisen arjalaisen väestön jälkeläisiä, jotka jostain syystä olivat 
omaksuneet suomen kielen. Ei pidetty siitä, että suomen kieli levisi rikkaruohon ta-
voin länteen päin voittaen alaa ruotsilta. Torniojokilaakson ruotsalaistamista pidet-
tiin tästäkin syystä oikeutettuna. 

Koulu oli ruotsalaistamisen tärkein väline. Valtio tarjosi alueen kunnille koulujen yl-
läpidon ehdolla, että niiden opetus oli kokonaan ruotsinkielistä. Tähän useat alueen 
köyhät kunnat suostuivat. Opettajat tulivat useimmiten muualta Ruotsista ja useat 
heistä kielsivät oppilaita puhumasta keskenään suomea edes välitunneilla ja koulu-
kodeissa. Syntyi tragikoomisia tilanteita kun oppilaat yrittivät kommunikoida keske-
nään huonolla ruotsin taidollaan. Oppimistulokset olivat myös heikot, koska oppilaat 
eivät ymmärtäneet opetusta.

Koululaitoksen ruotsalaistamisen ohella suomen kieli kiellettiin alueen kirjastoissa. 
Vasta 1960-luvulla kirjastot saivat luvan pitää suomenkielisiä kirjoja. Vuonna 1958 
Ruotsin kouluhallitus vihdoin kielsi kiertokirjeellä rankaisemasta koululaisia, jos 
nämä puhuivat suomea välitunneilla ja koulukodeissa. Ruotsalaistaminen ei koh-
dannut aktiivista vastarintaa. Tosin W.L. Wanhainen jätti eriävän mielipiteen vuonna 
1921 annettuun mietintöön, jolla tehostettiin ruotsalaistamista. Vuonna 1928 kah-
deksan kansakoulunopettajaa ehdotti Ruotsin kouluhallitukselle, että suomen kiel-
tä käytettäisiin apukielenä opetuksessa ja että suomea opetettaisiin jonkin verran. 
Ehdotus sai tyrmäävän vastaanoton paikallisessa ruotsinkielisessä lehdistössä. “Että 
kehtasivatkin”.

Lähde: Tauno Alatalo. När fi nskan rensades utu r Norrbotten. Svenska Dagbladet 
25.3.2005. Alatalo on kotoisin Ruotsin Tornionjokilaaksosta.
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1990-luvulla Tornionjokilaakson suomen kieli määriteltiin Ruotsissa itsenäiseksi “meän-
kieleksi”, jolla ovelasti katkaistiin yhteys suomen kieleen, vaikka se on yksi suomen murre. 
Näin suomesta tuli Ruotsissa vain maahanmuuttajien kieli. Kielitieteilijät eivät kuitenkaan 
ole hyväksyneet Ruotsin valtiopäivien kielipoliittista päätöstä Itämeren suomalaisen kieliper-
heen ”uudesta kielestä”. Esimerkiksi Närpiön murre eroaa Helsingin ruotsista enemmän kuin 
“meänkieli” suomen kirjakielestä.

RUOTSIN VASTATOIMENPITEET

Vain muutama viikko sen jälkeen, kun Suomen eduskunta oli hyväksynyt lukiolain muutok-
sen, jolla ”toisen kotimaisen kielen” koe tuli valinnaiseksi ylioppilastutkinnossa, Ruotsin toi-
seksi suurimmassa päivälehdessä Svenska Dagbladetissa kolumnisti Richard Swartz ihmette-
li, etteivät ketkään — eivät edes Ruotsin uusnatsit — olleet reagoineet asiaan! Ruotsin valtio 
käynnisti kuitenkin toimet puuttuakseen Suomen kielipolitiikkaan.

Valtiopäivät varasi määrärahan ja Ruotsin hallitus asetti erityisselvitysmiehen pääjohta-

Kuva 19. Pakkoruotsia kohdusta hautaan. 
Ruotsi suunnitteli oman virkamiehensä 
asettamista Suomen opetushallitukseen. 
Kun se epäonnistui, niin Ruotsi käynnis-
ti ”svenska nu” projektin, jota pääasias-
sa rahoittavat suomenruotsalaiset sääti-
öt. Postikonttorina on Kansaneläkelaitos, 
joka lisäsi äitiyspakkaukseen ruotsinkie-
listen maakäräjien näkökulmia tarjoile-
van kirjasen ”Ge ditt barn en gåva — Anna 
lapsellesi lahja” . 
Lähde: www.folktinget.fi .
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ja Erland Ringborgin laatimaan ohjelmaa ruotsin kielen turvaamiseksi Suomessa. Ringborgin 
raportissa esitettiin, että Ruotsi asettaisi oman virkamiehensä Suomen opetushallitukseen 
valvomaan suomenkielisten lasten ruotsinopintoja. Aloite oli kuulemma tullut Suomesta. 
Suomen TV1:n pääuutiset teki asiasta Sven Tuuvaa matkivan uutisen, jossa todettiin, että 
edellisen kerran Ruotsi asetti Suomeen omia virkamiehiään pari sataa vuotta sitten. Hanke 
kutistui pääasiassa suomenruotsalaisten rahastojen rahoittamaksi ”svenska nu” projektiksi, 
johon Ruotsin ja Suomen valtiot osallistuvat pienemmillä osuuksilla. 

Pääjohtaja Ringborg totesi, että kun Suomessa Espoon Hanasaaressa on suomalais-ruot-
salainen kulttuurikeskus ruotsalaisvirkamiehen majapaikaksi, niin suomalaisen vastineen 
kohdalla Ruotsissa oltaisiin vaikeammassa tilanteessa: ”Tosin, jos Suomi päättäisi lähettää 
kielivirkamiehensä tänne, niin minnekähän sen sijoittaisimme, sillä eihän suomea opeteta 
täällä niin paljon.” Ruotsissa ei tosiaan ole ainuttakaan suomenkielistä lukiota ja kunnallisen 
koulujärjestelmän ylläpitämä suomen kielen opetus on kutistunut hyvin vähäiseksi. 

Ringborg perusteli ehdotustaan myös sillä, että Suomen valtio on pitkään tukenut suo-
men kieltä Ruotsissa. Tässä suhteessa hän oli tietysti oikeassa, sillä Ruotsin valtiohan on tä-
hän päivään saakka laiminlyönyt, ylenkatsonut tai suorastaan tyrmännyt suomenkielisten 
kielelliset oikeudet. Ja kun vastavuoroisuuden ja tasa-arvoisuuden periaate ei ole toteutunut 
edes siitä huolimatta, että Ruotsissa noin seitsemän prosenttia asukkaista on suomalaistaus-
taisia, niin Suomen valtio on yrittänyt tehdä edes jotakin asian hyväksi..

Kritiikki ja puheet kielireviisorin lähettämisestä saivat Ruotsin suurlähettiläs Eva Walder-
Brundinin kirjoittamaan Helsingin Sanomiin 18.5.2006 selittävän ja sovittelevan kirjoituk-
sen. Hän vetosi siihen, että Suomen opetushallituksessa on toiminut kymmenen vuoden ajan 
saksalainen asiantuntija, jonka tehtävänä on ollut edistää kiinnostusta saksaa kohtaan. Ko-
kemuksetkin ovat olleet myönteisiä. Saksassa tosin on noin 82 miljoonaa asukasta, itävalta-
laisiakin on noin 8 miljoonaa ja Sveitsissäkin puhutaan saksaa. Kun Ruotsin väkiluku kaikkine 
maahanmuuttajineen on reilut 9 miljoonaa, niin on loogista, että tulevaisuuttaan ajatteleva 
nuori tunteekin kiinnostusta saksaan.

Diplomaattisen johdannon jälkeen Walder-Brundin pääsi itse asiaan, jota hänen Ruotsin 
virkamiehenä oli edistettävä: ”Sitä vastoin on selvää, että yhteistyö Suomen, Ruotsin ja mui-
den Pohjoismaiden välillä helpottuu, jos Suomessa puhutaan ruotsia. Tämä koskee erityises-
ti yhteistyötä elinkeinoelämässä, vaikka konsernikieli monessa tapauksessa onkin englanti. 
Monessa yrityksessä ruotsin kieli on ja tulee olemaan tärkeä sosiaalinen kieli.” Suurlähettiläs 
kertoi myös kielellisistä rikkauksista: ”Suomen kieltä on puhuttu Ruotsissa hyvin kauan ja se 
on luonnollisesti osa Ruotsia. Suomen kieli ja kulttuuri rikastuttavat Ruotsia monella tavalla. 
Suomen kielellä Ruotsissa on myös elinkeinopoliittisesti tärkeä rooli.” 

Lisäksi suurlähettiläs hehkutti, kuinka suomesta tuli vuonna 2000 virallinen vähemmis-
tökieli ja kuinka tätä kielellistä rikkautta vaalitaan. Suomea saa lisäksi lähettilään mukaan 
käyttää hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa eräissä Ruotsin kunnissa. Suurlähettiläs 
Walder-Brundin hehkutti myös, kuinka Ruotsi oli vastikään antanut ensimmäisen kerran ra-
haa Tukholman suomalaiselle kirjastolle! Ajatelkaa, Ruotsin valtio oli jo vuoden 2006 alusta 
antanut taloudellista tukea Tukholman suomalaiselle kirjastolle — kokonaista neljä kuukaut-
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ta ja 18 päivää. 
Ruotsin nykyisen suurlähettilään Johan Molanderin mukaan ruotsin kielen tulisi näkyä 

enemmän Suomessa, muuten kieli häviää täältä kokonaan. Näin varoitti Hufvudstadblade-
tissa 22.2.2009 suurlähettiläs, joka oli toiminut Helsingissä vain kuukauden. Molander ver-
tasi Ruotsin ja Suomen kansalaisten kielitaitoja. Hänestä Suomessa on vaikeaa tulla ym-
märretyksi englanniksi. Suomessa ollaan Ruotsia edellä matematiikassa ja fysiikassa, mutta 
kielitaidoissa olisi paljon tehtävää, hän sanoo. Ja lisää: ”Kalakaupassa osoitin kalaa ja kysyin 
sen ruotsinkielistä nimeä”. Siihen myyjä kysyi, osaanko englantia, mutta ei hän osannut sa-
noa kalan nimeä englanniksikaan. Molanderin mielestä ruotsin kieli ei näy Suomessa. Jo en-
simmäiset käynnit liikkeissä ja valtion laitoksissa Helsingissä olivat paljastaneet hänelle, että 
vain katukyltit ovat enää sekä suomeksi että ruotsiksi. Edes hätäohjeet valtion laitosten his-
seissä eivät ole ruotsiksi. Ruotsin kielen näkyvyys on huono. Vain Stockmannilla ovat kyltit 
hyvin ruotsiksi. Ateneumissa kyltit ovat ruotsiksi taulujen alla, mutta kaiuttimissa puhutaan 
vain suomea. ”Kun lensin viimeksi kotiin Ruotsiin SAS:lla, kertoi pilotti ruotsiksi, että lennäm-
me ”Turun” yläpuolella” —  ei siis Åbo! 

Yli seitsemän prosenttia
Ruotsin asukkaista suomalaistaustaisia 

Helsingin Sanomat 28.4.2009 Kalle Koponen 

Peräti 7,3 prosenttia Ruotsin väestöstä eli 647 932 asukasta on Suomessa syntynei-
tä tai sellaisten lapsia tai lastenlapsia, Ruotsin radion teettämässä selvityksessä to-
detaan. Ruotsin radion suomenkielinen kanava SR Sisuradio tilasi tilastolliselta kes-
kustoimistolta SCB:ltä tilaston Ruotsin suomalaistaustaisten asukkaiden määrästä 
ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa polvessa. Ryhmässä ovat mukana Suomes-
ta muuttaneet 175 116 henkilöä, ne 261 136 joiden vanhemmista vähintään yksi on 
syntynyt Suomessa, ja ne 238 680, joiden isovanhemmista vähintään yksi on synty-
nyt Suomessa. 

Tilaston mukaan suomalaistaustaisia asuu kaikissa Ruotsin kunnissa. Suhteellisesti 
eniten heitä on Haaparannalla ja Övertorneåssa — molemmissa yli puolet asukkaista. 
Lukumääräisesti eniten suomalaistaustaisia asuu Tukholmassa, Göteborgissa ja Väs-
teråsissa. Tilastosta ei käy ilmi kuinka moni suomalaistaustaisista puhuu tai ymmär-
tää suomea. Viimeisin tilastollisesti luotettava tieto suomen kieltä osaavien määräs-
tä on Ruabin kuuntelijatutkimus vuodelta 2005, jonka mukaan noin viisi prosenttia 
Ruotsin väestöstä puhuu tai ymmärtää suomea tai Tornionlaakson meänkieltä, Sis-
uradio kertoo.
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Upsalan suomenpuhumiskiellosta nousi muutama vuosi sitten suuri kohu Suomessa. Työn-
tekijän esimieheltään saamaa puhekieltoa uutisoitiin laajasti maan tiedotusvälineissä. Kie-
likiistaa puitiin eduskunnassakin. Upsalan kielikiista näkyi myös Ruotsin Helsingin suurlä-
hetystössä. Suurlähettiläs Eva Walder-Brundin sai vastailla tuohtuneiden suomalaisten 
kysymyksiin siitä, mikä suomenkielen asema Ruotsissa oikein on. Suurlähettiläs valitteli Up-
salan tapahtumia ja totesi, että Ruotsissa kaivataan nyt lisää tietoa siitä, että suomi on maan 
suurin vähemmistökieli. Suurlähetystö raportoit suomalaisten reaktioista Ruotsin hallituk-
selle. Nähtäväksi jää, johtaako raportti hallituksen toimenpiteisiin, sanoi suurlähettiläs Eva 
Walder-Brundin. Oikeusministeri Tuija Brax totesi, että suomen kielen puhumisen kieltämi-
nen rikkoo kansainvälisiä sopimuksia ja pohjoismaisia käytäntöjä vastaan. 

Ruotsalaiset ministereitä myöten vähättelivät tapausta, mutta sitten ilmeni myös muissa 
kunnissa samantapaisia suomen kielelle annettuja puhumiskieltoja. Vapaa-ajan harrastuk-
sissa niin ikään jaettiin kielikieltoja, kun Haaparannassa tuomari ilmoitti tyttöjen jalkapallo-
joukkueelle, että vain ruotsi ja englanti ovat sallittuja pelattaessa — suomea ei saa käyttää. 

Kuva 20. Ruotsissa useampi kaupunki, urheiluseura ja hoitolaitos kielsivät vielä 2000-luvulla suomen 
kielen käytön, jos paikalla oli ruotsinkielisiä. Ruotsin oikeusministeri vähätteli asiaa, mutta Ilta-Sano-
mien Kätsy antoi pilakuvassaan Ruotsille täyslaidallisen (Ilta-Sanomat 15.12.2007).
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Helsingin Sanomat alkaa osoittaa järjen käyttöä

Helsingin sanomien pääkirjoitustoimittaja Antti Blåfi eld osoitti 19.10.2006 kiitettävää 
realismia kolumnissaan ”Pienen pieni uutinen”. Kun Ruotsin uusi pääministeri Fred-
rik Reinfeldt vieraili pääministeri Matti Vanhasen luona, keskustelukieli oli englanti. 
Reinfeldtille tämä sopi mainiosti. Olihan hän jo aikaisemmalla Suomen vierailullaan 
veljespuolue Kokoomuksen puheenjohtajan Jyrki Kataisen kanssa puhunut englantia. 
”Mitä väliä? Kun ruotsinkieli on niin monen suomalaisen suussa kankeata, miksi nöy-
ryyttää itseään tankkaamalla huonoa ruotsia? Ja miksi suomenkielisen suomalaisen 
pitää aina puhua vierasta kieltä, kun ruotsalaiset voivat näissä keskusteluissa käyttää 
äidinkieltään, ja usein vielä puhuen sellaista murretta, että sen ymmärtäminen on pii-
nallisen vaikeata?”  Blåfi eld jatkaa edelleen, että Suomessakin ummikkoruotsalaisuu-
teen törmää yhä harvemmin. ”Ruotsin kielellä on ollut tärkeä symboliarvo. (...) Suo-
messa ylimpään poliittiseen eliittiin ei voinut nousta henkilö, joka ei pysty käymään 
keskustelua ruotsiksi. Näin ei enää ole.” Toimittaja jatkoi pohdiskelua myös taloudel-
lisen yhteistyön osalta, sillä onhan Suomella ja Ruotsilla erittäin tiivis yhteistyö. ”Tu-
leekohan ruotsin taidosta uudestaan osoitus kuulumisesta parempaan väkeen? Tätä 
mietiskelin, kunnes kuulin, että Stora-Enson vastavalittu toimitusjohtaja Jouko Kar-
vinen suostui ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan vastaamaan kysymyksiin vain 
suomeksi ja englanniksi.”

SUOMALAISUUDEN LIITON ROOLI 

Suomalaisuuden Liitto ry perustettiin Helsingin Mäntymäellä Snellmanin satavuotispäivä-
nä 12.5.1906. Samana päivänä 28 000 perhettä muutti ruotsinkielisen sukunimensä suo-
menkieliseksi tai otti alkuperäisen suomenkielisen nimensä takaisin. Suomalaisuusmies ja 
kirjailija-toimittaja Johannes Linnankoski oli pohjustanut liikkeen alkua kirjoituksissaan Uu-
simaa-lehdessä. Julkiseen keskusteluun ja elämään oli noussut tarve puolustaa ja edistää 
suomenkielen asemaa ja suomalaista kulttuuria, joka oli jäänyt elitistisen ruotsalaishege-
monian painamana ”rahvaan” kieleksi ja harrastukseksi. Ruotsinkielinen eliitti hallinnoi ja 
määräsi, mutta muutospaineet alkoivat olla voimakkaita. Kuvaavaa on, että Suomalaisuuden 
Liitto perustettiin hieman ennen Ruotsalaisen kansanpuolueen syntyä. Jälkimmäinen pol-
kaistiin liikkeelle taistelemaan eliitin eduista ja kytkettiin heti politiikkaan. Suomalaisuuden 
asian ajajat pysyttelivät kansanliikkeenä, mikä saattoi näin jälkeenpäin ajatellen olla virhe-
ratkaisu. Toisaalta liiton ensimmäiseen hallitukseen, keskuskomiteaan, tulivat monet tulevat 
merkkihenkilöt yli puoluerajojen: Juhani Aho, Eero Erkko, Heikki Ojansuu, Elsa Lindström, E. 
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N. Setälä, Anton Almberg (sittemmin Antti Jalava), Kaarle Krohn, Hilda Käkikoski, J. K. Paasi-
kivi, Heikki Paasonen, Severi Alanne, Matti Hällberg (sittemmin Paasivuori), Otto Ville Kuusi-
nen, J. J. Mikkola ja Yrjö Sirola. 

Suomalaisuuden Liitto vaikutti siihen, että suomalainen kansallisidentiteetti hahmottui 
oman arvonsa ymmärtäväksi ja omaa oikeuttaan puolustavaksi ajatteluksi. Näkyviä merkkejä 
tämän työn hedelmistä on havaittavissa kuluneen sadan vuoden ajalta paljonkin. Ensimmäi-
nen suuri etappi oli saada 100 000 suomalaista ottamaan itselleen suomalainen sukunimi. 
Ruotsalaiset nimethän olivat useimmille jäänteitä ajalta, jolloin se oli tavalla taikka toisel-
la ollut välttämätöntä työn, toimeentulon tai uran kannalta. Alkuvaiheissa taisteltiin monin 
paikoin suomenkielisten koulujen aikaansaamiseksi. Tätähän ruotsinkielinen väestö saattoi 
usein suoranaisesti sabotoida. Vuonna 1908 perustettiin Suomalainen Tiedeakatemia ja Suo-
malaisen Kirjallisuuden Edistämisrahasto puolustamaan ja edistämään suomenkielistä tie-
teellistä ja akateemista työtä ja kirjallisuutta.

Kuva 21. Suomalaisuuden Liitos-
ta on tullut kolme tasavallan pre-
sidenttiä ja useita pääministereitä. 
Paasikivi oli liiton perustajajäseniä 
ja Kekkonen puheenjohtaja. He pe-
lastivat liiton vuonna 1945, kun se 
monien muiden isänmaallisten jär-
jestöjen tapaan oli lakkauttamisu-
han alla (Kuva Helsingin Sanomien 
arkisto).



101

Vuodesta 1914 Suomalaisuuden Liitto alkoi pitää suojattujen sukunimien rekisteriä ja 
huolehti vapaaehtoisesti väestörekisterin pitäjälle kuuluvasta työstä. Luettelot olivat muun 
muassa kirkkoherranvirastojen käytettävissä. Kielitaistelu muhi koko ajan huipentuen lopul-
ta 1918, vaikka Suomalaisuuden Liitto olikin koettanut mahdollisuuksiensa mukaan sovitella 
porvariston ja työväenliikkeen välejä. Itsenäisyyden alkutaipaleen kielipolitiikka suosi kiistä-
mättä ruotsinkielistä väestöä. Lehmänkaupoillaan sosialidemokraattien kanssa Rkp saattoi 
varmistaa asemiaan kulttuurin ja liike-elämän aloilla. Suomalaisuuden asian ajajat tuudit-
tautuivat monin paikoin uskomukseen, että asiat vain jotenkin loksahtaisivat kohdalleen.

Aitosuomalainen liike turhautui vuonna 1927 epäoikeudenmukaiseen kielipolitiikkaan ja 
aloitti Suomalaisuuden Liitossa liikehdinnän. Puuhamiehenä toimi nuori hovioikeuden aus-
kultantti Urho Kekkonen, joka arvosteli liiton passiivisuutta. Hän siteerasi Linnankoskea, joka 
oli korostanut aktiivisuutta ja toimeliaisuutta: ”Mikään ei mene tässä maailmassa omalla 
painollaan eteenpäin.” Kekkonen oli vuonna 1929 liiton varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja 
1930–32 sekä kunniajäsen kuolemaansa asti.

Sukunimien suomalaistamisesta oleellinen osa toteutui Kalevalan riemuvuonna 1935. Ni-
menmuutosta varten säädetyn vuosina 1935—36 voimassa olleen erityislain aikana suoma-
laistettiin 58 000 sukunimeä. Uusia nimiä otettiin 21 500 ja 100 000 suomalaisen perheen 
sukunimi suomalaistui. Sotien jälkeen sukunimien suomalaistaminen on ollut vähäistä. Eni-
ten on muutettu tavanomaisia sukunimiä, kuten Virtanen, Korhonen, Saarinen erikoisem-
miksi. Vuonna 1990 annetun sukunimilain myötä Suomalaisuuden Liiton merkitys nimen-
muutosprosessissa väheni, mutta silti liitto ylläpitää aiempia sukunimiluetteloita ja antaa 
sukunimineuvontaa mm. sukunimioppaan avulla. Muiden kuin suomenkielisten sukunimien 
määrä kasvaa nopeasti maahanmuuton myötä ja myös jotkut ovat ottaneet takaisin entisiä 
ruotsinkielisiä nimiään. 

Kansallisen hengen ja voiman tunnossa saatiin kieliasioitakin hivutettua eteenpäin. Eri-
tyinen saavutus oli vuonna 1936 annettu laki, jonka mahdollisti sukunimen muutoksen no-
peammin ja edullisemmin kuin ennen. Niinpä vuosina 1936—37 jälleen 100 000 suomalaista 
suomensi nimensä. Kyseessä oli uusi suuren joukon tahdonilmaus ja halu kuulua suomen-
kieliseen väestöön. Sodan alla vuonna 1939 perustettiin 200 000 lahjoittajan varoilla Suo-
men Kulttuurirahasto. Sen ensimmäiseksi rahastonhoitajaksi ja yliasiamieheksi valittiin L. A. 
Puntila, joka oli toiminut vuonna 1916 perustetun aikakauslehti ”Suomalaisen Suomen” toi-
mitussihteerinä. Rahaston perustaminen oli kahdestakin syystä välttämätöntä. Perustami-
sensa aikoihin kulttuurimäärärahoja oli jokaista suomalaista kohden 40 markkaa, mutta jo-
kaista ruotsinkielistä kohden 800 markkaa. Toinen syy oli ruotsalaisten kulttuurirahastojen 
epäluotettavuus; joidenkin säännöt nimittäin määräsivät, että jos niiden toiminta Suomessa 
loppuisi, oli varat siirrettävä Ruotsiin. Tätä pidettiin loukkaavana ja epäisänmaallisena. 

Talvisodan jälkeen oli uusi ongelma, johon liitto halusi olla vastaamassa. Väestöpoh-
ja oli suppea ja sota oli verottanut sitä entisestään. Marraskuussa 1940 J. V. Sukselainen 
esitti liiton hallituksessa perustettavaksi erillisen Väestöliiton, joka omistautuisi väestön li-
sääntymisen ja hyvinvoinnin asialle. Sukselainen toimi Väestöliiton puheenjohtajana kol-
me vuosikymmentä. Kansainvälisen toiminnan menestys oli, että jo vuonna 1929 poistettiin 
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Suomalaisuuden Liiton aloitteesta Suomen ja Viron välinen passipakko, mihin päästiin uu-
delleen vasta vajaat 80 vuotta myöhemmin.

Jatkosodan jälkeen vuonna 1945 Liitto oli lopetusuhan alla, sillä kaikki kansallismielinen 
leimattiin fasismiksi. Liitto perusti varmuuden vuoksi joulukuussa 1944 Johannes Linnankos-
ken Seuran. Pääministeri ja liiton perustajajäsen J. K. Paasikivi ja oikeusministeri Urho Kek-
konen kuitenkin puolustivat liittoaan ja tilanteesta selvittiin. Kielirauhakomitean toimet vai-
kuttivat voimakkaasti lainsäädäntöön ja yleiseen ilmapiiriin. Ruotsalaisuus eli renessanssia 
ja otti samalla revanssiakin. 

1950-luvulla Suomalaisuuden Liittoon tuli henkilöitä, jotka uskoivat sovinnollisuuden ja 
kulttuurihenkisyyden edistävän suomalaisuuden ja suomen kielen asiaa. Jonkinlainen toivon 
kipinä oli vuoden 1976 saavutus, jossa liiton kampanja esti Suomen Münchenin olympialais-
ten maajoukkueen asujen tekstin muuttaminen muotoon ”Finlandia — asuissa luki edelleen 
”Suomi”.

SUOMALAISUUDEN LIITON KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Professori Erkki Pihkalan aloitteesta vuonna 1988 liitolle laadittiin uusi kielipoliittinen ohjel-
ma sitten 1930-luvun. Suomalaisten ongelma on kautta itsenäisyyden historian ollut, että 
suomen kieltä on pidetty itsestäänselvyytenä, jonka eteen ei tarvitse sen suuremmin uuras-
taa. Sen sijaan ruotsia tulisi aivan erityisesti vaalia. Ohjelma katsottiin tarpeelliseksi, koska 
Rkp:n Jan-Erik Enestam oli Salon Seudun Sanomissa 9.5.1988 ilmoittanut, että Suomalai-
suuden Liiton kielipolitiikassa oli kyse ”pitkälti fasismista, siten kuin minä sanan ymmärrän.”

Suomalaisuuden Liitto ry:n kielipoliittinen ohjelma 1988 

1. Liitto pyrkii tekemään ruotsinkielen opiskelun vapaaehtoiseksi suomenkielisissä 
peruskouluissa ja lukioissa. Näin pyritään luomaan edellytykset nykyistä laajemmalle 
saksan, ranskan ja venäjänopiskelulle.

2. Liitto pyrkii yhtenäisten ja tasapuolisten edellytysten luomiseen korkeakoulu-
opintoihin äidinkielestä riippumatta.

3. Liitto kiinnittää erityistä huomiota suomenkielisten asemaan enemmistöltään 
ruotsinkielisissä kunnissa.

4. Liitto pitää tärkeänä, että Suomen hallitus ja viranomaiset ryhtyvät toimenpitei-
siin Ruotsissa asuvien suomenkielisten äidinkielen opetuksen turvaamiseksi.

5. Liitto edellyttää, että pohjoismaisessa yhteistyössä tunnustetaan se tosiasia, että 
englanti on laajasti käytetty yhteistyökieli (erityisesti tanskalaisten kanssa sekä tie-
teellisessä yhteistyössä).

6. Liitto jatkaa perinteistä lippukulttuuri- ja nimivalistustyötään entiseen tapaan.



103

Kuva 22. Suomen Posti mahdollisti ”omaposti-
merkin” ostamisen vuonna 2003. Suomalaisuu-
den Liitto tilasi 700 ”Pois pakkoruotsi” merkke-
jä, mutta Posti kieltäytyi toimittamasta tilausta, 
koska se piti aihetta provokatiivisena. Toinen yh-
distys sai kuitenkin ”Venäjän häpeä” postimerk-
kinsä (Suomen Mieli 1/2004).

Vuonna 2008 liitto katsoi tarpeelliseksi ajankohtaistaa kielipoliittisen ohjelmansa, 
koska yhteiskunnallinen kehitys oli siirtynyt kokonaan uudelle tasolle muun muassa 
internetissä käydyn vilkkaan keskustelun tuloksena. Nyt mukaan otettiin tavoite vi-
rallisesta yksikielisyydestä.

Suomalaisuuden Liitto ry:n kielipoliittinen ohjelma 2008

Suomen kansalaisten demokraattisten oikeuksien, valinnanvapauden ja kansallisen 
edun toteutuminen sekä kiihtyvä maapalloistuminen ja EU:n normiston kehitys edel-
lyttävät Suomen kielipolitiikan perusteellista uudelleen arviointia. Liitto edellyttää, 
että siinä otetaan huomioon seuraavat keskeiset näkökohdat:  

1. Nykyinen pakollinen ruotsin kielen opetus peruskoulusta yliopistotutkintoihin 
muutetaan kaikilla koulutuksen asteilla vapaaehtoiseksi.

2. Suomen kieli säädetään ainoaksi valtakunnallisesti viralliseksi kieleksi. Toisena 
kansalliskielenä säilyy ruotsi, mutta se muutetaan alueellisesti viralliseksi vähemmis-
tökieleksi. 

3. Suomen kieli nostetaan Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjolan valtioiden yhteis-
työn viralliseksi kieleksi. Baltian maiden liityttyä pohjoismaiseen yhteistyöhön kielek-
si tulee englanti. Suomi ja Ruotsi ovat ainoat maat EU:ssa, joissa toisen maan pääkieli 
on suurin vähemmistökieli toisessa maassa. Molemminpuolisen vastavuoroisuuden 
tarvetta korostaa Euroopan Neuvoston vähemmistösopimuksen 18 artikla. Siinä jä-
senmaita kehotetaan kahdenvälisiin sopimuksiin vähemmistöjen kohtelussa. Suomen 
tulee olla aloitteellinen tässä asiassa. 

4. Suomalaisten kielitaitoa tulee parantaa ja erityisesti laventaa. Kaikkien suoma-
laisten peruskielitaitoon tulee kuulua suomi ja vähintään yksi vieras kieli, ensisijaises-
ti englanti. Yliopistolaitoksen kansainvälistäminen ja tason nostaminen edellyttävät 
niitä koskevien virkakielisäädösten uudistamista. EU:n syrjimättömyyssäädösten ta-
kia suomalaisilla ei saa olla erilaiset kielivaatimukset maamme virkoihin kuin muilla 
EU-maiden kansalaisilla. 

  
Hyväksytty Suomalaisuuden Liitto ry:n kevätkokouksessa 10.4.2008
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Suomalaisuuden Liiton suuria saavutuksia oli sen vuonna 1989 organisoima valtakunnalli-
nen keräys uutta itsenäisyyttään tavoittelevalle Virolle. 

Vuodesta 1990 liitto on teettänyt Taloustutkimus Oy:llä mielipidetutkimuksia kansalaisten 
suhtautumisesta pakolliseen ruotsin opettamiseen. Niiden mukaan 60—70 prosenttia kansa-
laisista vastustaa pakkoruotsia. Tämän jälkeen pakkoruotsin poistamisesta on syntynyt vuo-
sikausia kestänyt yhteiskunnallinen keskustelu. Vaatimus poistaa ruotsi peruskoulusta on 
laajentunut nyt koskemaan myös muita opintoja. Presidentinvaaleissa vuonna 2000 liiton 
puheenjohtaja Pentti Huttunen toi esille, että ruotsinkielisen Elisabeth Rehnin käyttämä ro-
tuaatteen ja viikinkiromantiikan kultainen nimikkomitali, Freudenthal-mitali loukkaa syväs-
ti suomalaista väestöä. Suomenkielisistä sen ovat saaneet vain Johannes Virolainen pakko-
ruotsin tuomisesta peruskouluun ja Paavo Lipponen vuoden 2003 kielilaista. 

Liitto on tänään noin 900 jäsenen organisaatio, joka toimii merkittävänä yhteiskunnalli-
sena katalysaattorina sekä kansalaiskeskustelijana, ja pyrkii edelleen väsymättä edistämän 
suomalaisuuden asiaa kaikilla rintamilla.

Kuva 23. Vuodesta 1990 lähtien 
on tehty lukuisia tutkimuksia ja 
kyselyitä kansalaisten suhtau-
tumisesta pakolliseen ruotsin 
kielen opetukseen. Keskimää-
rin 60—70 prosenttia suomalai-
sista haluaa pakkoruotsin pois. 
Tässä Iltalehden lukijakysely , 
jossa peräti 82 % ilmoittaa, et-
tei suosi ruotsia kielivalinnoissa 
(Iltalehti 7.2.2008).              
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UUSI VUOSISATA – MUUTOS ALKAA

VUODEN 2003 KIELILAKI RUOTSINKIELISTEN LAKINA

Svenska Finlands folktingin vaatimuksesta valtioneuvosto asetti elokuussa 1999 kielilaki-
komitean, jonka tehtävä oli laatia ehdotus uudeksi suomea ja ruotsia koskevaksi kielilaiksi. 
Puheenjohtajaksi kutsuttiin korkeimman oikeuden presidentti Pekka Hallberg, jolle Ruotsin 
kuningas jo etukäteen antoi korkean kunniamerkin. Komitean jäsenistä puolet oli suomen-
ruotsalaisia. Pysyvistä asiantuntijoista kolme oli suomenruotsalaisia ja yksi suomenkielinen. 
Sihteeristöstä pääsihteeri oli suomenruotsalainen ja kolmesta muusta sihteeristä kaksi. Ah-
venanmaa, jota kielilaki ei edes koske, sai mukaan viisi asiantuntijaa! Ainoa kuultu ulko-
maalainen oli Ruotsin hallituksen ministeri. Viranhaltijoiden kielitaitovaatimuksista tilattiin 
selvitys Helsingin yliopiston ruotsinkieliseltä sosiaali- kunnalliskorkeakoululta (Svenska so-
cial- och kommunalhögskolan). Eipä ihme, että tuolla koostumuksella ainoita ”yksikielisesti 
suomenkielisiä” laitoksia uuden kielilain mukaan ovat vain vankilat — tosin 40 § toisessa mo-
mentissa mahdollistetaan niihin ruotsinkieliset osastot.

Lakiesityksen laati komitean pääsihteeri Sten Palmgren, jolle tästä työstä Svenska folks-
kolans vänner antoi 10 000 euron palkinnon. Uusi kielilaki hyväksyttiin eduskunnan valmis-
tautuessa uusiin vaaleihin keväällä 2003 demokratioissa poikkeuksellisella yli 98 % äänten 
enemmistöllä. Taustalla hääri ministeri Mona Sahlin katteettomin lupauksin suomen kielen 
aseman muka parantamisesta Ruotsissa. Kielilaki tuli voimaan 1.1.2004 ja jo toukokuus-
sa ministerit joutuivat kävelemään sen yli, koska muutoin lähes tuhat poliisia olisi joutunut 
työttömiksi, koska heillä ei ole todistusta ruotsintaidosta. 

Uusi kielilaki on osoittautunut epäonnistuneeksi ja mielenkiintoista on, että tyytymättö-
mimpiä siihen ovat suomenruotsalaiset, vaikka he saivat lain valmistella. Ehkäpä juuri siitä 
syystä?  Vain runsaat pari kuukautta lain voimaantulosta alkoi täysin uusi vaihe Suomen kie-
lipolitiikassa, kun Suomen Lukiolaisten Liitto ry ryhtyi joukkovoimalla vauhdittamaan valin-
nanvapautta ylioppilastutkinnossa.

Vuoden 2003 kielilaissa toteutettu subjektiivinen henkilökeskeinen periaate käyttää äidin-
kieltään koko maassa ulotettiin koskemaan kaikkia ruotsinkielisiä, siis myös Ruotsin ruotsa-
laisia. 
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RUNEBERGIN PÄIVÄN PUHE VUONNA 2005

Professori Fred Karlsson luetteli Runebergin päivän puheessaan suomenruotsalaisten kolme 
virhettä, jotka ovat tehneet pahaa jälkeä suomenkielisten ajatusmaailmaan. Ensimmäinen 
virhe oli viivyttää ja vastustaa käytännöllisesti katsoen kaikkia vaatimuksia parantaa suomen 
kielen asemaa, myös itsestään selvästi oikeutettuja. Meni esimerkiksi aina vuoteen 1902 asti, 
ennen kuin suomi tuli muodollisesti ruotsin kanssa tasavertaiseksi. Toinen virhe oli kehittää 
teoria ruotsalaisesta kansallisuusryhmästä Suomessa, ryhmästä, jolla oli muka vahvat siteet 
Ruotsiin. Siitä oli lyhyt askel kolmanteen ja pahimpaan virheeseen, kun germaanis-ruotsa-
lainen kansallisuusteoria pääsi leviämään ja muuttui rasismiksi. Freudenthalille suomenkieli-
set olivat puolivillejä (tjuder). Pian tuli mongoliteoria suomenkielisistä yleiseksi, samoin kuin 
teoriat itäbalttilaisesta rodusta, kun taas jotkut ruotsinkieliset uskoivat kuuluvansa ylempä-
nä olevaan germaaniseen, pohjoismaalaiseen tai peräti itäruotsalaiseen rotuun. Näistä asen-
teista on vielä jäljellä jäänteitä. Turun (ruotsinkielisen) Katedraalikoulun abiturientit pitivät 
hyvänä vuonna 1993 koristaa kuorma-autonsa penkinpainajaispäivänä suurella kyltillä, joka 
esitti ihmisen kehitysvaiheita otsikolla: ”Vahvimman eloonjäämisen kolme astetta”: -suoma-
lainen (ugri) - homo sapiens (ihminen) - suomenruotsalainen” (Suomen kuvalehti 8/1993). 

Kalsson totesi: ”Nämä hyökkäykset ovat jättäneet ilmeiset jäljet suomenkielisen kansan-
sieluun. Usea suomenkielisistä ystävistäni on todistanut, kuinka loukkaavana tuo rasismi ko-
ettiin. On tärkeää, että tämän päivän suomenruotsalainen eliitti alkaa tulkita itsekriittisesti 
myös mennyttä.”  Tämän kaltaiset avarakatseiset puheenvuorot kertoivat selkeästä muutok-
sesta, joka 2000-luvun puolella alkoi muokata kielikeskustelua.

RUOTSINKIN ROTUMENNEISYYS PALJASTUU

Myös Ruotsissa on alkanut kuulua uudenlaista, kriittistä puhetta omasta menneisyydestä ja 
suhteesta Suomeen. Ruotsin valtalehti Dagens Nyheter lähestyi merkkivuotta 1809 ruotsa-
laisille yllätyksellisestä näkökulmasta. Tiedetoimittaja Maja Hagerman nosti artikkelissaan 
esiin pimeän varjon, joka syntyi Ruotsin ja Suomen teiden erottua vuonna 1809. Ruotsalai-
sen suurvalta-ajattelun sijaan luotiin myytti rauhaa rakastavasta uudesta Ruotsista, maasta, 
jonka väestö oli verenperinnöltään etnisesti puhdasta Suomeen ja suomalaisiin verrattuna.
Suomalaiset ovat ikiajoista asuttaneet Pohjolaa, mutta ruotsalainen ja eurooppalainen tutkimus 
pyrkivät osoittamaan 1800-luvun jälkipuoliskolla, etteivät suomalaiset muka kuuluneet asuin-
sijoilleen, vaan olivat muukalaisia, lähtöisin muualta, Hagerman kirjoittaa. ”Suomalaiset ja lap-
palaiset eivät kuulu indoeurooppalaiseen kieliperheeseen, sen paremmin kuin juutalaisetkaan”.
Hagerman viittaa ruotsalaisen tiedemiehen Gustaf Retziuksen ja hänen isänsä Anders Ret-
ziuksen pääkallon mittauksiin, joilla tutkijat halusivat osoittaa, kuinka ”tyypillinen suomalai-
nen, kuten hämäläinen, on luonteeltaan jäykähkö ja hidas, tyylitön ja kömpelö käyttäytymi-
sessään ja kehonliikkeissään, kaikin tavoin erittäin vanhoillinen”. 

Ruotsalaistutkijat saattoivat puhtaalla omallatunnolla väittää, että vienankarjalainen ru-
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Kuva 24. Pitäisikö pyytää anteeksi vai ei? Ei 
nyt ainakaan suomalaisilta tai suomenkielisil-
tä ruotsalaisilta! Ruotsi ei historiallisia rasittei-
taan anteeksi pyytele, mutta omatunto taitaa 
sentään jo vähän kolkutella (Keskisuomalainen 
17.9.1998).

nonlaulu, kanteleensoitto, itkuvirret ja saunominen olivat suoraan yhdistettävissä pääkallon 
muotoon ja sen sisältöön. Hagermanin mukaan Ruotsin ja Suomen vuonna 1809 tapahtu-
neen eron jälkeen Ruotsissa omaksuttiin nopeasti totuutena, että jakolinja oli itse asiassa 
biologinen ja ikivanha. Rotuopillinen jako jatkui aina vuoteen 2000, jolloin vasta Ruotsi tun-
nusti viisi kansallista vähemmistöään — saamelaiset, meänkieliset, suomalaiset, juutalaiset ja 
romanit. Merkkivuosi on oivallinen tilaisuus keskustella myös sellaisesta Ruotsin ja Suomen 
välillä, mistä Ruotsi ja ruotsalaiset eivät nähtävästikään voi ylpeillä, Hagerman kirjoittaa.

EI ANTEEKSIPYYNTÖÄ

Ruotsin kansanpuolueen puheenjohtaja Lars Leijonborg esitti jo vuoden 1998 vaalien alla, 
että Ruotsi pyytäisi anteeksi suomalaisilta näihin vuosisatojen ajan kohdistettua syrjintää ja 
kovaa kohtelua. Hänen mielestään Ruotsin suomenkielisiä kansalaisia ja heidän tarpeitaan ei 
ole otettu tarpeeksi huomioon. Ehdotus sai kimmokkeen, kun saamelaisilta oli pyydetty an-
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teeksi samoja asioita. Leijonborg oli sittemmin pitkään Ruotsin hallituksen ministeri, mutta 
ei enää ajanut anteeksipyyntöajatusta. 

Dagens Nyheter julkaisi 15.1.2009 Ruotsin ympäristöpuolueen puheenjohtajan Maria 
Wetterstrandin kirjoituksen, jossa hän vaati Ruotsin hallitusta pyytämään anteeksi historial-
lisia vääryyksiä suomenkielisiä kohtaan. ”Siitä ei pääse mihinkään, että luokkanäkökulma on 
vaikuttanut maittemme suhtautumiseen vähemmistöjä kohtaan. Ruotsinkieliset Suomessa 
kuuluvat jonkinlaiseen yläluokkaan samaan aikaan kun suomenkielisillä on ollut Ruotsissa 
matala status ja niukasti valta-asemia.” Ulkoministeri Carl Bildt lopetti keskustelun ruotsa-
laisella kopeudella: ”Jos pyytelisi anteeksi kaikkia, mitä on tapahtunut Ruotsin historiassa, en 
ehtisi muuta tekemäänkään.” Samoilla linjoilla oli pääministeri Fredrik Reinfeldt, jonka mu-
kaan maiden välit ovat sen verran läheiset, että anteeksipyytely ei ole tarpeellista. Onko to-
della niin, että läheisiltä ei olekaan tarvetta pyytää anteeksi? 

Pääministeri Matti Vanhanen otti asiaa kommentoidessaan esille Ruotsin suomenkielis-
ten aseman, mutta ei halunnut kommentoida Wetterstrandin ehdotusta anteeksipyynnöstä. 
”Tämä on täysin Ruotsin asia. Suomessa pitää kuitenkin olla itsekriittinen sen suhteen, miten 
virallinen Suomi on vuosikymmenten aikana kiinnittänyt huomiota suomen kielen asemaan 
Ruotsissa,” Vanhanen arvioi. Kun Suomen eroa Ruotsista juhlittiin 15.1.2009 Ruotsin valtio-
päivätalossa, Matti Vanhanen teki historiaa pitäessään osan juhlapuheestaan suomen kie-
lellä. Puheensa suomenkielisessä osassa hän peräänkuulutti vastavuoroisuutta ja tasa-arvoa 
myös Ruotsissa asuvien suomalaisten kielellisessä kohtelussa. Historialliset 33 suomen sanaa 
Ruotsin valtiopäivätalolla kuuluivat: 

”Kysymme itsekriittisesti, onko virallinen Suomi puhunut riittävästi suomalaisten kie-
lellisten ja kulttuuristen tarpeiden puolesta Ruotsissa. Siksi toivommekin nyt, että Ruotsi 
vastaa täysipainoisesti tämän päivän ruotsinsuomalaisten itsensä määrittämiin odotuksiin 
muistaen tässä suhteessa suomenruotsalaisten asemaa Suomessa.” 

Suomen ja Ruotsin eron 200-vuotismuistoa juhlittiin monin muinkin tavoin. Juhlallisuuk-
siin kuului myös Suomen ja Ruotsin hallitusten yhteiskokous Hämeen linnassa. Merkittä-
vä uudistus oli simultaanitulkkaus, sillä kummankin maan ministereillä oli oikeus käyttää 

Kuva 25. Historialliset 33 suomen kielen sa-
naa Ruotsin valtiopäivätalossa 15.1.2009. 
Pääministeri Matti Vanhanen sisällytti pu-
heeseensa pienen osion suomeksi, kun juh-
littiin Suomen ja Ruotsin eron 200-vuotis-
muistoa kummankin maan korkeimman 
johdon läsnä ollessa (Suomen Mieli 1/2009).
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äidinkieltään. Mielenkiintoista oli todeta, että muutamat suomalaiset ministerit käyttivät 
tulkkausta jopa suomenruotsalaisten ministerien ruotsinkielisiä esityksiä kuunnellessaan. 
Ministeri Mauri Pekkarinen hauskuutti ministereitä kertomalla ongelmistaan ruotsin kieles-
sä. Kouluaikana hän oli yrittänyt päättelyn avulla suomentaa ”framstående forskare”, ja sii-
tä tuli ”etukenossa seisova koskenlaskija” (fram=edessä, stående=seisova, fors=koski, are-
pääte=tekijä). 

Ruotsin valtiopäivillä edustajat eivät saa tehdä edes kysymyksiä suomeksi, vaikka se on 
yksi viidestä vähemmistökielestä. Kansanpuolueen valtiopäiväedustaja Nina Lundström ha-
lusi vuonna 2006 testata, miten vähemmistökielen kielen käyttö toimii käytännössä jättä-
mällä suomenkielisen kysymyksen. Valtiopäivät hylkäsi sen ja puhemies Björn von Sydow 
perusteli kieltoa valtiopäivien tavoilla ja periaatteilla. Asiasta tehtiin kysely, jonka käsittely 
jatkui tätä kirjoittaessa yhä.

Merkkivuoden 2009 johdosta Ruotsin posti julkaisi 23.3.2009 myös kaksi postimerkkiä, 
joissa muistellaan Ruotsin ja Suomen yhteistä aikaa. Merkkien kielet ovat ruotsi ja englanti, 
ja asiantuntijana oli suomenruotsalainen Ruotsissa asuva Mark Levengood. Ruotsin kunin-
kaallisen postin postimerkkipäällikkö Britt-Inger Hahne perusteli päätöstä sillä, että vain alle 
10 prosenttia Ruotsin ulkomaan postista menee Suomeen. Englanninkielinen teksti sen si-
jaan avautuu kaikille muualla maailmassa. Tämä sinänsä ikävä päätös merkkivuoden aikana 
kuitenkin vahvistaa näkemystä siitä, että englanti on laajemmin ymmärretty maailmankieli 
kuin suomi tai ruotsi.

YLIOPPILASTUTKINNON RAKENNEUUDISTUS 

Ylioppilastutkinnon rakennekokeilu aloitettiin 29 lukiossa vuonna 1994. Tutkinto oli koettu 
liian kielipainotteiseksi, jolloin erityisesti matematiikka ja reaali kärsivät. Kokeilussa vain äi-
dinkieli oli pakollinen ja vähintään kolme muuta ainetta olivat valinnaisia. Alun perin kokei-
lun kestoksi määrättiin vuodet 1995—98. Kokeilua jatkettiin kuitenkin Rkp:n vaatimuksesta 
siten, että viimeinen rakennekokeilun mukainen tutkintokerta oli syksyllä 2003.

Ennen rakenneuudistuskokeilua kaikki joutuivat kirjoittamaan ruotsin. Kokeilun aikana kir-
joittajien määrä väheni tasaisesti kokeilulukioissa. Rkp vaati kokeilun jatkamista loputtomiin 
(9 vuotta) ja sen piiriin pääsevien lukioiden määrän rajoittamista — tähän valjastettiin jopa 
oikeuskansleri. Suomen Lukiolaisten Liitto ry muutti kuitenkin 16.3.2004 ratkaisevasti Suo-
men kielipolitiikan suuntaa, kun yli 40.000 suomenkielistä lukiolaista järjesti valtakunnallisen 
joukkovoiman näytön (ruotsinkielisiltä oli kielletty osallistuminen!), ja marssi mielenosoituk-
seen pakkoruotsia vastaan. Ruotsin herkkyyttä puuttua Suomen kielipolitiikkaan kuvaa, että 
jo seuraavana päivänä Ruotsin television toimittaja oli Helsingissä, ja kävi haastattelemassa 
pääuutisiinsa myös Suomalaisuuden Liiton silloista puheenjohtajaa, Heikki Talaa. 

Opetusministeriön kyselyssä suomenkielisten lukioiden rehtoreista 95 prosenttia kannatti 
ylioppilastutkinnon rakennekokeilun vakinaistamista. Lukiolaisten mielenosoituksen jälkeen 
opetusministeriössä aloitettiin välittömästi lukiolain 18 § muutoksen valmistelu. Kuvaavaa 
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on, että opetusministeri Tuula Haataisen erityisavustaja, ruotsinkielisten demarien puheen-
johtaja Maarit Feldt-Ranta jouduttiin siirtämään muihin tehtäviin, jotta esitys voitiin tuoda 
15.4.2004 valtioneuvostoon. Rkp vaati asiasta äänestystä, joka oli vasta toinen pääministeri 
Matti Vanhasen johtamassa hallituksessa. Rkp hävisi tärkeimmällä alueellaan eli kielipolitii-
kassa äänestyksen 14-2. Eduskunta hyväksyi lain 8.6.2004 äänin 140–23. 

Vuodesta 2005 ruotsi on ollut valinnainen ylioppilastutkinnossa. Keväällä 2009 enää 68 
% ylioppilaskokelaista kirjoitti ruotsin, pojista 51 % ja vähiten ruotsin kirjoittaneissa luki-
oissa 24 %. Keväällä 2010 pojista ruotsin kirjoitti 48 %. Rkp:n puheenjohtaja Stefan Wallin 
on toistuvasti vaatinut pakkoruotsia takaisin ylioppilastutkintoon. Häntä säestävät Svenska 
Finlands folktingin varapuheenjohtaja Kimmo Sasi ja Ruotsin lehdistöasiamies Yrsa Stenius. 
Vuonna 2010 on tarkoitus arvioida uudistuksen vaikutusta ruotsin kieleen. 

POHJOISMAISUUS VÄISTYY

Neuvostoliiton paineessa pohjoismainen yhteistyö oli Suomelle tärkeää toisen maailmanso-
dan päättymisestä aina 1980-luvulle saakka. Myös muille Pohjoismaille se oli yhdistävä te-
kijä, koska niiden kielet ovat lähellä toisiaan. Näin oli, vaikka Tanska, Norja ja Islanti olivat 
Naton jäseniä Ruotsin pitäytyessä tiukasti puolueettomuuspolitiikkaan. Pohjoismainen yhte-
näisyys rakoili ensi kerran kun Tanska erosi vuonna 1973 EFTA:sta ja liittyi EEC:hen. Samalla 
ruotsin kielen opetusta karsittiin Tanskassa.

Kuva 26. Yli 40 000 suomenkielistä lukiolaista järjesti 16.3.2004 valtakunnallisen joukkovoiman näy-
tön ylioppilastutkinnon valinnanvapauden puolesta. Jo 15.4.2004 valtioneuvostossa äänestettiin 
asiasta Rkp:n vaatimuksesta ja Rkp hävisi äänin 14-2 sekä eduskunnassa 140–23. Vuodesta 2005 
”toinen kotimainen kieli” on ollut valinnainen (Suomen Mieli 1/2004).
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Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991 Pohjoismaiden yhteisen kielen, ns. skandinaviskan 
varaan rakennettu yhtenäisyys on murentunut ratkaisevasti. Pohjoismaiden asemoituminen 
Euroopan unioniin nähden on ollut hyvin erilaista; Norja ei ole EU:n jäsen, mutta Islanti on 
nyt jättänyt jäsenhakemuksen talousromahduksensa vauhdittamana. Ruotsi ja Tanska eivät 
kuulu unionin ydinryhmään eli euromaihin, kuten Suomi. EU-jäsenyys korostaa sen työkiel-
ten, erityisesti englannin ja myös ranskan asemaa Pohjoismaidenkin välisenä yhteistyökie-
lenä. 

Neuvostoliiton hajoaminen on uudelleen ajankohtaistanut ennen ensimmäistä maailman-
sotaa kukoistaneen Itämeren rantavaltioiden taloudellisen yhteenkuuluvuuden. EU:n piiris-
sä tämä ilmenee Itämeri-yhteistyönä, ja etenkin Ruotsi ja Suomi painottavat Itämeri-strate-
gian merkitystä muillakin aloilla kuin ympäristön suojelussa. Itämeri-strategia on kuitenkin 
vienyt pohjan pohjoismaisen yhteistyön aiemmin tärkeimmältä koossapitävältä elementiltä 
eli skandinaviskalta. Venäjän ja Baltian maiden, mutta myös Puolan ja Saksan kanssa har-
joitettavassa yhteistyössä käytetään englantia. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Saksa oli 
Itämeren alueen luonnollinen yhteistyökieli. Nyt se on englanti, eikä ruotsi pysty sitä haas-
tamaan, varsinkaan kun suomalaiset ja islantilaiset ovat skandinaviskaa käytettäessä väistä-
mättä eriarvoisessa kielellisessä asemassa.

Pohjoismaa-aatetta kalvaa myös ilmeinen sukupolvien välinen kuilu. Nuoria ja keski-ikäi-
siä ei kiinnosta pohjoismainen yhteistyö samalla tavalla kuin heidän vanhempiaan, jotka 
turvautuivat siihen sodan jälkeisissä vaikeuksissa, osin ainoana vaihtoehtona kylmän sodan 
ristipaineissa etenkin Suomessa. Tilannetta pahentaa se, että Pohjoismaat ovat eri linjoilla 
EU:ssa kunkin maan ajaessa omia etujaan. Kaikkialle kasvanut Internet -sukupolvi vaihtaa 
liukkaasti keskustelukielen englanniksi. Siitä on tullut ”toinen kotimainen” kaikissa pohjois-
maissa. Helsingin Sanomien (1.11.2006) kolumnissaan ”Aikansa elänyt yhteistyöelin” Erkki 
Pennanen toteaa: ”Lähes päällekkäisiä yhteistyöelimiä on yksinkertaisesti aivan liikaa. Poh-
joismaiden neuvoston lisäksi on Itämeren neuvostoa, Barentsin neuvostoa, Arktista neuvos-
toa, EU:n pohjoista ulottuvuutta. … Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden hallitusten 
yhteistyöelimen, ministerineuvoston virkamiehistöt elävät yhä enemmän omassa sisäänläm-
piävässä maailmassa. Politiikkojen ja median kiinnostus yhteistyötä kohtaan on huvennut, 
koska yhteistyössä on yhä vaikeampi nähdä merkittävää lisäarvoa.” 

Helsingin Sanomat uutisoi 16.4.2008, että Pohjoismaiden Neuvoston nuoret ottivat yh-
deksi työkielekseen englannin. Neuvoston virallinen kielipolitiikka oli määritellyt työkieliksi 
norjan, ruotsin ja tanskan. Nuoret perustelivat linjan muutostaan sillä, että ”pohjoismaisen 
yhteistyön tulee olla avointa kaikille yksilöille pohjoismaissa, se ei saa olla eksklusiivinen seu-
ra skandinaviaa puhuville.” Samassa artikkelissa haastateltu Pohjoismaiden neuvoston so-
sialidemokraattinen puheenjohtaja Erkki Tuomioja totesi, että ”aikuisten neuvostolla ei ole 
tarvetta vaihtaa työkieleksi englantia niin kauan kuin tulkkaus toimii eikä asiaa virallisesti 
esitetä.”

Nämä oleelliset rakennemuutokset aiheuttavat, että ruotsin kielen opiskelua ei enää koeta 
Suomessa samaan tapaan mielekkääksi kuin 20—30 vuotta sitten. Aika on mennyt pohjois-
maisen yhteistyöhön kytketyn pakkoruotsin ohi. 
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EUROOPPALAISEEN KIELIPOLITIIKKAAN

Englannin kieli on noussut välittäjäkieleksi (lingua franca) tuotannon ja kaupan, tieteen ja 
tekniikan, tiedonvälityksen ja median sekä sotilaallisen yhteistyön alueilla. Se on monen kie-
lialueen de facto toinen kieli. Englanti on myös Suomessa ja etenkin pääkaupunkiseudulla, 
johon maahanmuutto keskittyy, ruotsia tärkeämpi tiedottamiskieli. Yhteiskunnallinen muu-
tos on muuttanut suomen ja etenkin ruotsin kielen asemaa.

Joka neljäs maa käyttää englantia ainoana tai toisena virallisena kielenä. Se on hallinto-
kieli Euroopan unionissa. Vaikka syntyperäisiä englannin puhujia on vähemmän kuin kiinan, 
hindin ja espanjan puhujia, arviolta joka neljäs maapallon asukas puhuu englantia sujuvasti 
tai kohtuullisen hyvin. Ranska on Euroopan unionin toiseksi tärkein kieli, vaikka saksan pu-
hujia on enemmän. Ranska on kuitenkin monen maan toinen virallinen kieli sekä YK:n viralli-
nen ja diplomatian kieli. Venäjä on tärkeä suomalaisille erityisesti kauppasuhteiden takia.

Enemmistö- ja vähemmistökieli eivät aina määräydy puhujien määrän mukaan, vaan so-
siopoliittisesti. Suomi on tästä esimerkki, sillä vaikka ruotsin puhujien osuus oli 1800-luvulla 

Kuva 27. Suomi-neito punastuu. Suomen virallinen kaksikielisyys on hyvin epätasapainoinen (vasen 
kartta) ja kielten kirjo lisääntyy vauhdilla. Nopeimmin kasvava kielivähemmistö ovat venäjänkieliset 
(Tilastokeskus).
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vain 12—15 prosenttia, niin sen asema suhteessa valtioon ja valtaan antoi sille enemmistö-
kielen aseman. Ilman kielioikeuksia oleva suuri suomenkielinen väestö puolestaan käyttäytyi, 
kuten kielivähemmistöt perinteisesti tekevät. Tämä leimaa edelleen monia suomenkielisiä, 
etenkin iäkkäämpiä, heille ruotsi on arvovaltakieli. 

Kielipolitiikasta päätetään lainsäädännöllä. Kielen näkyvin suhde valtaan on sen asema 
kansalliskielenä ja kansallisena symbolina. Valtion virallinen kieli on vallankäytön väline. Val-
tio käyttää valtaansa koulujen kautta, jolloin kieli välittää haluttuja ajattelutapoja ja arvoja. 
Siksi kielenopetus on oleellinen osa virallista kielipolitiikkaa. 

Kielipolitiikka voi olla ongelma, oikeus tai resurssi. Kieli on ongelma, kun se on vähemmis-
töryhmien enemmistökulttuuriin integroitumisen esteenä. Kieli voi eristää vähemmistöryh-
män johtaen sosiaalisiin ongelmiin, kuten köyhyyteen ja syrjäytymiseen. Kieli on ihmisoikeus, 
eikä siitä Suomessa ole erimielisyyttä. Kysymys on siitä, voidaanko suuri enemmistö pakot-
taa oppimaan vähemmistökieltä, ja miksi vain ruotsi on erikoisasemassa muihin vähemmis-
tökieliin nähden. Kieltä pidetään resurssina, kun se ei ole vain sen käyttäjien voimavara, vaan 
sitä pidetään koko yhteisön rikkautena. Rikkauden käsitteen määrittelevät vallanpitäjät, ei-
vät yksityiset kansalaiset. Heidän ei uskota ymmärtävän omaa parastaan ja siksi heidät pa-
kotetaan oppimaan kieltä, jota he itse eivät pidä rikkautena eli hyödyllisenä. Monikielisyyttä 
pidetään rikkautena, mutta Suomessa se voi toteutua vain ruotsilla. Pakkoruotsi muistuttaa 
edelleen kansalaisia Ruotsin vallan ajasta ja 1800-luvun kielivähemmistön sortavasta kieli-
politiikasta. 

Vastavuoroisuuden vaatimus jäsenmaiden välillä on Euroopan unionin kantavia periaat-
teita. Euroopan Neuvoston vähemmistösopimuksen 18. artikla kehottaa naapurimaita sopi-
maan molemminpuolisten vähemmistöjen vastavuoroisesta kohtelusta. Se ei toteudu Ruot-
sin ja Suomen kielisuhteissa. Epäsuhdasta vaietaan, koska se on kiusallinen ruotsinkielisille 
molemmin puolin Pohjanlahtea. Asia ei etene senkään takia, että Eurooppa- ja kulttuurimi-
nistereinä Suomen hallituksessa ovat Ruotsalaisen kansanpuolueen edustajat.

KIELI-ILMAPIIRI MUUTTUU 

Suomenruotsalaisessa laivaseminaarissa pohdittiin vuonna 2006 ruotsin kielen asemaa Suo-
messa. Seminaarin loppuraportissa todettiin, että kielilaista huolimatta ruotsin asema kansal-
liskielenä on heikentynyt, suomenkielisten ruotsintaito heikentynyt, yhä harvempi suomen-
kielinen näkee ruotsin osana kansallisidentiteettiä, aggressiivinen suhtautuminen ruotsin 
kieleen on yleistynyt ja puolueettomienkin suomenkielisten mielestä suomenruotsalaisten 
taru on pian päättyvä. Lisäksi ymmärrys ruotsinkielisiin erityisratkaisuihin valtionhallinnossa 
on vähentynyt. Eläköityminen vähentää ruotsinkieltä osaavien määrää, ja nuorten virkamies-
ten ruotsintaito on huonompi kuin eläkkeelle lähtijöiden. Nuoret ruotsinkieliset suuntautu-
vat harvoin virkamiesuralle ja ymmärrys ruotsinkielisille erityisratkaisuille vähenee. 

”Synkkenevä ilmapiiri” kirjoitti ministeri Pär Stenbäck HBL:ssa 16.11.2006. Hänen mu-
kaansa ruotsinkieliset kunnallispoliitikot ovat todenneet neuvotteluilmapiirin ruotsin kieltä 
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Uutislehti 100 ja tulenarka kysymys

Maanantaina 13.3.2006 Uutislehti 100:n päivän kysymys kuului ”Pitäisikö Suomen 
olla yksikielinen maa?” 

Seuraavan päivän lehdessä julkaistiin normaalisti kyselyn tulokset, mutta tiistaina 
14.3.2006 tuloksen tilalla oli seuraavaa: 
”Pahoittelemme lehtemme eilen julkaisemaa kysymystä, joka ei mitenkään edusta 
lehtemme linjaa. Uutislehti 100 on allekirjoittanut Julkisen sanan neuvoston perus-
sopimuksen, ja haluamme olla mukana edistämässä moniarvoista yhteiskuntaa. Sa-
malla olen iloinen, että myös tuhannet kysymykseen vastanneet lukijamme arvosta-
vat kaksikielistä Suomea.”  Janne Kaijärvi, päätoimittaja. 

Mutta tapaus ei ollutkaan vielä loppuun käsitelty, sillä15.3.2006 ”Uutislehti 100:n 
maanantainen Päivän kysymys (”Pitäisikö Suomen olla yksikielinen maa?”) aiheutti 
tiistaina kyselytulvan, koska tulosta ei julkaistu.  Julkaisemme nyt äänestyksen tulok-
sen: ei-ääniä annettiin 2875 kappaletta ja kyllä-ääniä 1600 eli ei-vastauksien osuus 
oli 64 prosenttia. Vastauksia ei heti julkaistu, koska internetissä äänestystä oli jonkin 
verran päästy manipuloimaan. Valitettavasti tämä maininta jäi pois eilisestä lehdes-
tä. - Äänestystä ei sensuroitu. Se ei ollut missään tapauksessa tarkoituksemme”, pää-
toimittaja Janne Kaijärvi korostaa. (virallisen yksikielisyyden kannattajia oli siis kyse-
lyn mukaan 36 %) 

Kuva 28. SanomaWSOY:n ilmaisjakelulehti UUTISLEHTI 100 erehtyi 13.3.2006 tekemään luki-
jakysymyksen ”Pitäisikö Suomen olla yksikielinen maa?” Seuraavana päivänä päätoimittaja 
Janne Kaijärvi joutui pyytämään anteeksi kysymystä.  Lukijat vaativat kuitenkin äänestyksen 
tulosta, jonka lehti julkaisi 15.3.2006. Jo 36 % kannatti yksikielisyyteen siirtymistä.
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koskevissa kysymyksissä huonontuneen. Muun muassa Sipoon ongelma oli sen osoittanut. 
Stenbäckin mukaan kyse ei ole vain Sipoosta ja kunnallispolitiikasta, vaan koko kieli-ilmapii-
ri on menossa jääkautta kohti. Stenbäck toteaa vain muutama vuosi sitten ennustaneensa 
kirjassaan ”Vision och verklighet” (2003), että on vain ajan kysymys, milloin pakollinen ruot-
sinopetus poistetaan kouluista. Ylioppilastutkinnon pakkoruotsi poistui vain vuosi kirjan jul-
kaisemisen jälkeen. 

Suomenruotsalaiset etujärjestöt ovat ihastuneet manifesteihin ja salaisiin seminaareihin. 
Yksi monista oli 10.10.2009 Kasnaisissa (Kasnäs) pidetty, minne oli kutsuttu kaksi riikinruot-
salaista konsulttia kertomaan, minne Rkp:n pitäisi nyt suunnistaa, kun kaikki tuntuu mure-
nevan käsiin. Seminaarin tuotoksena annettiin julkisuuteen 10-kohtainen manifesti, jossa 
merkittävin tavoite on lisätä ruotsinkielisten osuutta maahanmuuttajien avulla 10 prosent-
tiin Suomen väestöstä (tavoiteohjelma liitteenä 1). 

Etujärjestöjen hätää uudessa tilanteessa kuvaa, että he ovat miljardien eurojen säätiöit-
tensä varoin asettaneet yksistään vuonna 2010 viisi erilaista työryhmää. Entinen päämi-
nisteri Paavo Lipponen on Ruotsin valtion ideoiman ”svenska nu” projektin vetäjä. Nobel-
presidentti Martti Ahtisaari on palkattu Svenska Finlands folktingin työryhmän johtajaksi 
laatimaan jo seuraavaa kielipoliittista hallitusohjelmaa. Matti Vuoria johtaa ”Kaksikielisyyden 
puolesta -ryhmää”, jonka tarkoitus on vaikuttaa elinkeinoelämään. Päättäjien, virkamiesten 
ja muiden keskeisten toimijoiden kouluttamiseksi perustetun ”Magma-akatemian” vetäjäksi 
pyydettiin Risto E J Penttilä, joka tosin heti alkuun totesi, että nyt on jo liian myöhäistä. Vii-
dennen ryhmän tarkoitus on selvittää internetissä käydyn ruotsalaisuudenvastaiseksi koetun 
kirjoittelun laajuus ja kirjoittajien lukumäärä. 

RUOTSIN UUSI KIELILAKI

Ruotsissa heräsi 2000-luvun taitteessa huoli ruotsin kielen asemasta englannin kielen tun-
keutuessa yhä voimakkaammin Ruotsiin. Pitkän valmistelutyön jälkeen valtiopäivät sääti 
toukokuussa 2009 kielilain, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 2009. Laki säätää suuren enem-
mistön kielen eli ruotsin ainoaksi viralliseksi pääkieleksi. Muut vanhat kielet saivat kansallisen 
vähemmistökielen aseman; suomi, ”meänkieli”, jiddisch, romani chib ja saame. Laki on sel-
keä ja kelpaa erinomaisesti malliksi myös Suomelle. Suuren enemmistön äidinkieli on maan 
ainoa virallinen pääkieli ja muut vanhat kielet saavat kansallisen vähemmistökielen aseman. 
Näin Ruotsi on päättänyt säätää kielistä siellä:

Ruotsin kielilaki 2009:600, annettu 28 toukokuuta 2009
Valtiopäivien päätöksellä säädetään seuraavaa:

Lain sisältö ja tarkoitus
1 § Tässä laissa ovat ruotsin kieltä, kansallisia vähemmistökieliä ja ruotsin viittomakieltä kos-
kevat määräykset. Laki sisältää myös määräykset yhteisön vastuusta siitä, että yksilöllä on 
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oikeus kieleen sekä kielten käytöstä julkisessa toiminnassa sekä kansainvälisissä yhteyksissä
2 § Lain tarkoitus on ilmaista ruotsin ja muiden kielten asema ja käyttö ruotsalaisessa yhteis-
kunnassa. Lailla pyritään myös puolustamaan ruotsin kieltä ja kielellistä monimuotoisuutta 
Ruotsissa sekä yksilön oikeutta kieleen.
3 § Jos toinen laki tai asetus sisältää tästä laista poikkeavia määräyksiä, noudatetaan niitä.

Ruotsin kieli
4 § Ruotsissa ruotsin kieli on pääkieli.
5 § Pääkielenä ruotsi on yhteiskunnan yhteinen kieli, johon kaikilla Ruotsissa asuvilla on ol-
tava oikeus ja jota on voitava käyttää kaikilla yhteiskunnan alueilla.
6 § Julkisella vallalla on erityinen vastuu ruotsin kielen käytöstä ja kehittämisestä.

Kansalliset vähemmistökielet
7 § Kansalliset vähemmistökielet ovat suomi, jiddisch, meänkieli, romani chib ja saame.
8 § Julkisella vallalla on erityinen vastuu suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä.

Ruotsin viittomakieli
9 § Julkisella vallalla on erityinen vastuu suojella ja edistää ruotsin viittomakieltä.

Kielten käyttö julkisessa toiminnassa
10 § Tuomioistuinten, hallintoviranomaisten ja muiden julkista toimintaa harjoittavien yksi-
köitten kieli on ruotsi. Muussa laissa on erityismääräykset oikeudesta käyttää kansallisia vä-
hemmistökieliä ja muita pohjoismaisia kieliä. Velvollisuudesta käyttää tulkkia tai asiakirjojen 
käännöksiä tuomioistuimessa ja hallintoviranomaisessa on erityismääräykset.
11 § Julkisessa toiminnassa kielen on oltava huoliteltua, yksinkertaista ja käsitettävää.
12 § Viranomaisilla on erityinen vastuu ruotsinkielisen ammattisanaston saatavuudesta, 
käytöstä ja kehittämisestä eri ammattialoilla

Ruotsin kieli kansainvälisissä yhteyksissä
13 § Ruotsin kieli on Ruotsin virallinen kieli kansainvälisissä yhteyksissä. Ruotsin kielen ase-
maa Euroopan unionin virallisena kielenä on puolustettava.

Yksilön oikeus kieleen
14 § Jokaiselle Ruotsissa asuvalle on annettava mahdollisuus oppia, kehittää ja käyttää ruot-
sin kieltä. Sen lisäksi kansalliseen vähemmistöön kuuluvalle on annettava mahdollisuus op-
pia, käyttää ja kehittää vähemmistökieltä, ja kuurolle, kuulovammaiselle ja muista syistä 
viittomakieltä tarvitseville turvataan mahdollisuus oppia, kehittää ja käyttää ruotsin viitto-
makieltä. Niille, joiden äidinkieli on muu kuin lain ensimmäisessä kappaleessa mainitut, on 
annettava mahdollisuus kehittää ja käyttää äidinkieltään.
15 § Julkinen valta on vastuussa 14 §:n mukaisesta yksilön oikeudesta kieleen.
Tämä laki tulee voimaan 1 heinäkuuta 2009.
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MERKKIVUOSI 2009

Merkkivuoden 2009 lähestyessä ja sen aikana käytiin perinteisessä mediassa yllättävän vil-
kasta keskustelua kielipolitiikasta ja Rkp:n osuudesta siinä. Ruotsinkielen YLE ja Åbo Aka-
demin kanssa teettivät tutkija Kjell Herbertsillä tutkimuksen kieli-ilmapiiristä vuoden 2008 
lopulla, jonka mukaan suomenruotsalaiset kokevat kieli-ilmapiirin muuttuneen radikaalisti 
kielteisemmäksi ruotsin kieltä kohtaan. Onkin mielenkiintoista seurata, miten maamme ainoa 
valtakunnallinen sanomalehti Helsingin Sanomat (HS) on huomioinut muutoksen. Pääkirjoi-
tuksensa 31.10.2008 lehti otsikoi ”Kielipuolue tienhaarassa” jossa pohditaan Rkp:n tappiota 
kunnallisvaaleissa. ”Kielipuolueen ongelmat tiivistyivät Sipoossa. Siellä pitkään jatkunut um-
pioitunut Rkp-vetoinen linja sai vaaleissa pahasti nenilleen.”

”Rkp on perimmäisten kysymysten äärellä” oli HS:n pääkirjoituksen otsikko 20.12.2008. 
”Ruotsalainen kansanpuolue on ollut ikään kuin itseoikeutettu hallituspuolue riippumatta 
hallituksen muusta koostumuksesta. Rkp:n kannatus vaaleissa on kuitenkin liukunut jo niin 
alas, että puolue on joutunut olemassaolonsa perimmäisten kysymysten äärelle.”

”Onko Rkp lainannut uusimmat poliittiset teemansa Pahkasiasta?” on HS:n otsik-
ko 21.12.2008. ”Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Stefan Wallin toimitti kokoo-
manumeron Pahkasika-huumorilehdestä, euroedustaja Henrik Lax mainostaa kiinalaista 
potenssilääkettä, maahanmuutto- ja Eurooppa-ministeri Astrid Thors kampanjoi nuuskan 
vapauttamiseksi EU:ssa. Mitä ihmettä Rkp:ssä on tapahtunut?”  Wallin ei halunnut vastata 
HS:n tekemiin kysymyksiin, vaan tuleen joutui varapuheenjohtaja Nils Torvalds.

”Ilmastomuutos ankkalammikossa” oli HS:n kirjoituksen otsikko 6.1.2009. ”Ruotsinkie-
liset ovat saaneet viime aikojen kiistoissa vain torjuntavoittoja. Ne eivät kauan riitä.” Rkp:
n vaikuttajan Rurik Ahlbergin mukaan suomalaiset ovat välinpitämättömiä, joka kumpu-
aa suomalaisuuden muuttumisesta. ”Mennyttä on juntti-Suomi, joka samastui Kalevalaan ja 
kansallispukuun… Suomalaisuudella menee hyvin. Kun haetaan suomalaista modernia iden-
titeettiä, Pohjola ja ruotsalainen perinne koetaan rasitteena.”

”Miksi ’oikeus päättää omista asioistaan’ ei koske kieliopintoja? Rkp haluaa sal-
lia nuuskaamisen, koska ihmisten pitäisi saada päättää omista asioistaan. Tarkoitta-
ko tämä sitä, että Rkp:n suhtautuminen pakollisiin ruotsinopintoihin koulussa ja yli-
opistoissa on muuttunut?” Näin ilkikurisesti kysyy HS 21.2.2009 Rkp:n eduskuntaryhmän 
puheenjohtajalta Ulla-Maj Wideroosilta, joka parahtaa: ”Ei tietenkään. Onhan meillä pakko-
matematiikkakin. Pitäisikö kaikki panna vapaaehtoiseksi? Ruotsin opiskeleminen voi olla pa-
kollista, koska sen osaamisesta on hyötyä.”
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Heti seuraavana päivänä on melkein koko sivun artikkeli ”Jatkuvat takaiskut ruotsin kielen 
turvaamisessa piinaavat kielivähemmistöä ja Rkp:tä”. Puheenjohtaja Wallin valittelee, että 
yhä harvemmalla suomalaisella on kosketus kaksikielisyyteen. HS luettelee 16 asiaa, jotka 
huolestuttavat suomenruotsalaisia ja ensimmäisenä listalla on ylioppilastutkinnon pakko-
ruotsin poistaminen. Muita ovat Sipoon kysymys, poliisipiiriuudistus, kihlakuntauudistus, 
ELM-keskuksen siirto Vaasasta Seinäjoelle, Kokkolan suuntautuminen, maistraattiuudistus, 
alueellistaminen, äänikynnys, kuntauudistus, vuoto kokoomukseen, EU-vaalit, virkamiesten 
puuttuva ruotsintaito, ruotsin katoaminen katukuvasta, vähemmistön kutistuminen ja pro-
fi loituminen nuuskapuolueena. 

”Rkp vaatii tästedes kaksikielisyyden turvaamista hallitusohjelmassa. Puolue halu-
aa homoille ja lesboille täydet adoptiomahdollisuudet”. Uutisessa 18.5.2009 selostetaan 
Rkp:n puoluekokousta, missä nuijittiin pöytään päätöksiä kieliasioista. Puolue vaatii jatkossa 
hallitusohjelmaan, että hallitus vahvistaa ”maan kahden virallisen kielen” asemaa.

Kuva 29. Helsingin Sanomissa alkoi näkyä pieniä muutoksia kielipoliittisessa kirjoittelussa vuonna 
2009. Tässä pohdittiin Rkp:n jatkuvia takaiskuja sille tärkeimmässä ruotsin kielen asemaa koskevissa 
asioissa (Helsingin Sanomat 22.2.2009).
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”Suomenruotsalaiset pelkäävät kielensä aseman heikentyvän” (HS 6.7.2009). Aiheena 
on Keski-Pohjanmaan liittäminen Pohjois-Pohjanmaahan. ”Jopa ruotsinkielinen sanomalehti 
Hufvudstadsbladet ilmoitti toissa viikolla haistavansa ’juonittelun makua’, vaikka on aiem-
min halunnut pysyä erossa ’salaliittoteorioista’”.

”Suomenruotsalaisella taideperheellä riittää nyt rahaa” kuuluu HS:n otsikko 9.7.2009. 
”Suomenruotsalaisella taiteilijalla on huomattavasti suurempi mahdollisuus saada apura-
haa kuin suomenkielisellä”, sanoo Svenska kulturfondenin johtaja Krister Ståhlberg. Siitä 
huolimatta ruotsinkieliset saavat valtion apurahoista 8 prosenttia eli 1½ kertaa enemmän 
kuin väestöosuus edellyttäisi. Opetusministeriön valtiosihteeri Stefan Johanssonin mukaan 
”Valtio ei voi muuttaa päätöksiään sen mukaan, mitä yksityiset säätiöt tekevät.”

”Ruotsin opiskelu palkitaan myöhemmin elämässä.” hehkutti HS:n vieraskynä osiossa 
presidentti Martti Ahtisaari 28.9.2009. Kirjoitus alkoi kuitenkin näin: ”Olen vuosien varrella 
seurannut ja käynyt keskustelua ruotsin kielen asemasta Suomessa, ja minua huolestuttaa 
yhä kielteisempi suhtautuminen toiseen kotimaiseen kieleemme. Vaikka Suomi on yhä muo-
dollisesti kaksikielinen maa, käytännössä olemme mielestäni jo luopuneet kaksikielisyydes-
tä.” 

”Ruotsin ja Suomen pitkä kohtalonyhteys” on pohdinnassa HS:n alaviitteessa 4.10.2009. 
Asiasta keskusteltiin Göteborgin kirjamessuilla ja siellä ruotsalainen historianprofessori Tor-
kel Jansson katsoi, että ”Suomi ja Ruotsi ovat vähintäänkin kuin siamilaiset kaksoset. Tässä 
katsannossa vuoden 1809 jälkeen on syntynyt kaksi Ruotsia, länteen ja itään”. Janssonin nä-
kemys suututti suomenruotsalaisen kirjailijan Merette Mazzarellan, joka piti käsitystä ruot-
salaisena kolonialismina.

”Säätiöt ja rahastot turvaavat Rkp:n vaalikassan riittävyyden. Puolue nostaa mil-
joonansa omalta rahastoltaan säätiön kautta.” Vaalirahakohun innoittamana HS esitte-
li 5.10.2009 myös Rkp:n rahoitusta. Säätiön nimi kuvaa Rkp:n keskeisintä tavoitetta ”Säätiö 
kaksikielisen Suomen puolesta” (Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland). Säätiön hallituksessa 
istuu kolme liikemies- ja kolme poliitikkotaustaista vaikuttajaa: Stig Gustavsson, Björn Wahl-
roos, Stig Stendahl, Christoffer Taxell, Pär Stenbäck ja Ole Norrback. 

”Ruotsinkielisten kasvava huoli oikeuksistaan on aiheellinen” on HS:n 25.10.2009 en-
simmäisen pääkirjoituksen otsikko ja teksti alkaa ”Suomenruotsalaisten keskuudessa leviää 
hämmennys, epäusko ja katkeruus.” Lehden mukaan muutos asenteissa on tapahtunut muu-
taman vuoden kuluessa. HS pohtii syitä viimeaikaiseen kehitykseen ja päätyy listaamaan nii-
tä kolme. ”Yksi syy on politiikassa vallalle noussut usko suuruuden tuomaan tehokkuuteen. 
Kun hallintoa kootaan aiempaa suuremmiksi yksiköiksi, vähemmistön oikeuksia on vaikeam-
pi ottaa huomioon kuin tähän asti. Toinen syy on uuden sukupolven nousu politiikkaan ja 
virkakuntaan. Monet johtavista politiikoista eivät enää edes osaa kunnolla ruotsia, ja vaik-
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ka osaisivat, EU-maailmassa ruotsin kielen asema on heille marginaalinen kysymys. Kolmas 
syy on verkkokeskusteluissa lietsottu hurriviha, joka hitaasti kasvattaa tilaa kielivähemmis-
tön vähättelemiselle myös muussa yhteiskunnassa.”

”Rokotusta jonottamassa terveysasemalla – perkele! on HS:n räväkkä otsikko 9.11.2009. 
”Ilmoittautumiseen johti kaksi jonoa, toinen pitkä ja toinen lyhyt. Lyhyen jonon päässä luki 
”ruotsinkielistä palvelua” ruotsiksi. Pitkän päässä ei lukenut mitään. Asetuin siihen.”

”Suomessa on aika päästä eroon pakkoruotsista” lainaa HS 17.11.2009 pääkirjoitussi-
vullaan Keskisuomalainen sanomalehteä: ”Kortepohjan koulun rehtori Risto Rönnberg nos-
tettiin muutama viikko sitten tikun nokkaan, kun hän oli opetusministeriön työryhmässä 
vihreiden edustajana ilmaissut, että pakkoruotsin opetuksesta voitaisiin luopua ja opettaa 
myös muita kieliä. Rkp:n riveistä kuului parkaisu. Rönnbergin mielipidettä pidettiin ’karmiva-
na, loukkaavana ja törkeänä’. Rkp:n panssarivaunusiipi vaati vihreiden puoluejohtoa irtautu-
maan Rönnbergin mielipiteestä. Näin kävikin.” 

Pääkirjoitus päättyy profeetallisiin sanoihin: ”Ruotsinkielisen väestön asema ei voi olla 
kiinni pakollisesta ruotsin kielen opetuksesta. On muutoksen aika.”

UUSI PÄIVÄ KAIKEN MUUTTAA VOI!

Kokoomuksen puoluekokous kesäkuussa 2010 hyväksyi äänin 284—281 Riihimäen kansal-
listen kokoomusnuorten aloitteen, jossa vaadittiin pakkoruotsista luopumista ja tilalle kahta 
pakollista mutta vapaasti valittavaa kieltä peruskouluun ja lukioon (HS 15.6.2010). Puolueen 
puheenjohtaja Jyrki Katainen ilmoitti kuitenkin kävelevänsä puolueen korkeimman päätök-
sentekoelimen yli. Lisäksi Katainen soitti välittömästi puheenjohtaja Stefan Wallinille RKP:
n puoluekokoukseen kertoen ”työtapaturmasta”. Varmuudeksi kokoomus lähetti ruotsinkie-
liseksi rekisteröityneen Kimmo Sasin RKP:n puoluekokoukseen selittämään tapahtunutta ja 
Sasi ilmoitti totuudenvastaisesti perustuslain estävän pakkoruotsin poistamisen. 

”Ruotsin kielen asema on arvioitava uudelleen” kirjoitti dosentti Aarne Mattila Hel-
singin Sanomien sunnuntaidebatissa 22.8.2010. Mattilan mukaan ruotsin kielen merkitystä 
ovat murentaneet globalisoituminen ja Suomen liittyminen EU:iin. Suomessa suhtautumi-
nen ruotsin kieleen on ollut nuivaa, ja se johtuu ruotsin kielen pakollisesta opetuksesta ja 
virkamiesten ylimitoitetuista kielitaitovaatimuksista. Mattila uskoo, että valtaväestö suhtau-
tuisi ruotsiin myönteisemmin, jos aikansa elänyt kaksikielisyysideologian korvattaisiin tehok-
kaalla vähemmistöpolitiikalla.

”Miten Suomella on varaa ruotsinkielisten erityiskohteluun?”, kysyy Leo Havukainen 
(HS 28.8.2010). Hän kiinnittää huomiota siihen, että ruotsinkielisistä 51 % pääsee korkeakou-
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luopintoihin, kun suomenkielisistä vain joka kolmas. Havukainen luettelee lukuisia epätasa-
arvoisia seikkoja ruotsinkielisten eduksi.

”Pakollisuus on syönyt ruotsin kielen maineen” otsikoidaan Helsingin Sanomissa 
3.9.2010, kun HS-raadin taiteen, tieteen ja median vaikuttajilta kysyttiin ”Pitääkö ruotsin pa-
kollista kouluopetusta lisätä?”. Peräti 60 prosenttia oli sitä mieltä, että pakollista opetusta ei 
pidä lisätä ja vain 33 % kannatti lisäystä.

”Stefan Wallin ei olisi verrannut suomenruotsalaisten kohtelua juutalaisiin” (HS 
14.9.2010). Suomenruotsalaisten hallinnasta riistäytynyt kielipoliittinen keskustelu alkoi 
tuottaa raskaan sarjan sammakoita. RKP:n kerrallinen puheenjohtaja, ministeri Pär Stenbäck 
näki yhtäläisyyden juutalaisvainoilla ja suomenruotsalaisten kohtelulla. Stenbäck oli jo aikai-
semmin käynyt Ruotsissa anomassa Ruotsin valtion tukea ruotsin kielelle Suomessa. Sen jäl-
keen hän esitti, että Suomeen muuttavat venäläiset ottaisivat kielekseen ruotsin. Stenbäckin 
mukaan nyt on meneillään kielisodan alku, kun Suomen keskustan ministerit olivat siirtä-
mässä Kokkolan hallinnollisesti Ouluun Vaasan asemesta.

Yllä olevat lainaukset maamme ainoasta valtalehdestä kertovat selkeästi, että Suomessa 
on menossa yksi tässä kirjassa kuvaamamme historian suurimmista muutoksista kielipolitii-
kassa.

Kuva 30. Vuonna 2010 keskustelu siirtyi Inter-
netistä myös perinteiseen mediaan, josta esi-
merkkinä Suomen Kuvalehden 34/2010 kansi.
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LOPPUSANAT

Suomen ja Ruotsin välit ovat tätä nykyä sopuisat ja toivottavasti sellaisina säilyvät, mutta 
yhteisessä menneisyydessämme on myös kipeitä muistoja. Vielä tänä päivänäkin pinnan alla 
suhteitamme hiertää tärkeitä ratkaisemattomia kysymyksiä, erityisesti kieliolojen epäsuhtai-
seen tilanteeseen liittyen.

Jos tämä tietokirja täytyisi nykyään käytävää kielikeskustelua ajatellen tiivistää yhteen 
päätelmään, olisi yhteenveto varmaankin se, ettei Suomen nykyistä kielipolitiikkaa voida pe-
rustella minkäänlaisella kiitollisuudenvelalla Ruotsille tai ruotsalaisuudelle. Sellaista velkaa 
meillä ei yksinkertaisesti ole. Ruotsin ajan vaikutukset maahamme ovat kyllä olleet suuret 
— enin osa tunnetusta historiastammehan on Ruotsin vallan aikaa — mutta kaikki tuolloin 
saavutetut edistysaskelet maksettiin veroin, sotaväenotoin ja muin rasituksin jopa suhteet-
toman kalliisti takaisin.

Suomalaiset ovat kulkeneet pitkän historiallisen taipaleen vieraan vallan alla, enemmän 
tai vähemmän siirtomaan asemassa; ensin noin 600 vuotta Ruotsin ja sitten yli 100 vuot-
ta Venäjän alaisuudessa. Ruotsin vallan aikana Suomen kehitys laahasi jatkuvasti jäljessä 
Ruotsista, mutta Venäjän vallan aikainen autonomia kiihdytti edistystä huomattavasti. Koko 
tämän tavattoman pitkän ajanjakson suomalaisia hallittiin nimenomaan ruotsin kielellä ja 
tämä jatkui eri muodoissa vielä pitkään 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Vuosisatojen ai-
kana ruotsin kielestä tuli sivistyksen ja ylemmän kansanluokan kieli, millä on yhä edelleen 
vaikutuksensa niin lainsäädännössä kuin asenteissa.

Toinen maailmansota ja sen seurauksena alkanut YYA-sopimuksen värittämä kylmän so-
dan aikakausi antoivat RKP:lle ja myös viralliselle Ruotsille tiukan otteen Suomen kielipo-
litiikassa. Niin sanottu kielirauha muodosti käytännössä asetelman, jossa fennomaanien 
edunvalvonta lakkasi, mutta svekomaanien perillisten työ jatkui kuten ennenkin. Vasta Neu-
vostoliiton romahtaminen ja Suomen liittyminen Euroopan unioniin avasi mahdollisuuden 
käydä keskustelua jälleen tasavertaisesti ja rakentaa demokraattisin keinoin järkiperäistä kie-
lipolitiikkaa tähän maailman ainoaan suomenkieliseen maahan.

Silti muutos on edennyt hitaasti. Vasta nyt Suomen kielikeskustelussa on tapahtunut erit-
täin merkittävä käänne noin runsaan vuoden aikana. Perinteinen media — televisio, radio, 
sekä sanoma- ja aikakauslehdistö — on sallinut kriittisenkin keskustelun pakkoruotsista ja 
virallisesta kaksikielisyydestä. Osa poliittista eliittiä haraa edelleen vastaan, mutta muutos 
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kohti pohjoismaista kielilainsäädäntöä näyttää ajan oloon vääjäämättömältä. 
Tähän kuuluu virallinen yksikielisyys, jossa muun muassa ruotsin kieli saa kansallisen vä-

hemmistökielen aseman, kuten suomen kielellä on Ruotsissa. Tämä ei olisi millään tapaa ra-
dikaalia, kuten vastustajat haluavat asian esittää — itse asiassa kaikki Itämeren alueen maat 
Suomea lukuun ottamatta ovat yksikielisiä. Suomessakin virallinen yksikielisyys olisi lähinnä 
olemassa olevan todellisuuden tunnustamista myös laissa, sillä on puhdas väestötilastolli-
nen tosiasia, että suurin osa Suomesta tai suomalaisista ei ole kaksikielisiä. Lisäksi maapal-
loistuminen on muuttanut Suomenkin kieliolot muutamassa vuosikymmenessä aivan toi-
senlaiseksi. Perinteisten kieltemme lisäksi meillä on nykyään huolehdittavana jo lähes 200 
muuta kieltä, joita puhutaan täällä äidinkielinä. 

Maamme nimittäminen kaksikieliseksi on siis tästäkin näkökulmasta käynyt vanhentu-
neeksi. Itse asiassa mikä tahansa muu nimitys olisi järkevämpi. Suurin osa suomalaisista on 
yksikielisiä. Kokonaisuutena taas olemme nykyään rikas, monikielinen kansa ja maa.
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LIITE 1. 

RKP:N KASNAISTEN JULKILAUSUMA ALKUPERÄISENÄ

Rkp järjesti salaisen seminaarin pohtimaan, miten ruotsin kielen ja ruotsalaisuuden asema 
Suomessa voidaan säilyttää ja jopa vahvistaa. Seminaarin oli kutsuttu kaksi riikinruotsalaista 
konsulttia antamaan neuvojaan. Salaisen seminaarin julkilausuma eli Kasnäs-manifesti jul-
kistettiin RKP:n nettisivuilla seuraavan sisältöisenä:

RKP – vie sinut tulevaisuuteen; osaa, toimii, kunnioittaa

RKP on ruotsalainen, liberaali kansanpuolue — ”Svenska liberala folkpartiet” — joka työsken-
telee monikielisen Suomen puolesta, jossa johtotähtenä on sosiaalinen ja globaali vastuu, 
yksilön vapauden kunnioittaminen, vastuu vähemmistöistä ja yhteiskunnan heikoimmista.

RKP puolustaa hyvinvointia ja painottaa yksilön vastuuta omasta hyvinvoinnistaan sekä vel-
vollisuuksia yhteiskunnan jäsenenä. Kanssaihmisten ja ympäristön kunnioitus ovat perus-
ta kasvavalle vapaaehtoistoiminnalle ja kansalaisaktivismille, jotka ovat tärkeä lisä julkiselle 
palvelulle. Sektorien yli ulottuva uudelleen ajattelu ja ehkäisevät toimet lisäävät voimavaro-
jen käytön tehoa.

RKP:n mielestä yleinen hyvinvointi tarvitsee myös yksilöllistä aloitteellisuutta. Hyvinvoin-
tiyhteiskunta on kokonaisuus, mihin kuuluvat hyvin toimivat perusrakenteet, ympäristön-
suojelu, kansanvalta, osallistuminen, henkilökohtainen turvallisuus, koulutus, kestävä kehitys 
sekä sosiaali- ja terveydenhuolto. 

RKP on liberaali kansanliike, joka sitoutuu vahvasti pohjoismaihin ja Ahvenanmaahan.

Kaksikielisyys on kansallinen menestystekijä, joka pitää yhdistää kaikkien äidinkielten ja kult-
tuurien kunnioittamiseen Suomessa.

RKP on kulttuurien puolue, joka kunnioittaa toisenlaisuutta — ei siksi, että se olisi helppoa, 
vaan koska me tahdomme niin.

RKP on koulutuspuolue, joka haluaa uudenaikaistaa ja varhentaa kieltenopetusta mm. kie-
likylvyin ja niin, että ensimmäinen kontakti toiseen kansalliskieleen tapahtuu ennen koulu-
ikää.

RKP on uussuomalaisten puolue ja houkuttelee ja nivoo maahanmuuttajat puoluetoimin-
taan, jopa johtotehtäviin, ja toimii sen puolesta, että joka neljäs maahanmuuttaja valitsee 
ruotsin ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi.
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Yrittäjäpuolueena RKP toimii yrittäjyyden puolesta, joka innoittaa monipuoliseen toimin-
taan, uusiin työpaikkoihin, pienyrittäjyyteen, ja painottaa tarvetta hyödyntää myös maahan-
muuttajien osaamista ja pätevyyttä. Yritykset rakentavat Suomen.

Yhä kovemmassa kansainvälisessä taloudellisessa ilmapiirissä RKP on eteenpäin suuntaava, 
kasvava puolue, joka tarttuu poliittisiin aloitteisiin. Poliittinen työ vaatii usein lähivaloja ar-
jessa, mutta kaukovaloja aloitteelliseen otteeseen ja varhaiseen puuttumiseen yhteiskunta-
kehityksessä. RKP on enemmän puolesta, vähemmän vastaan.

Jos RKP pystyy toteuttamaan nämä 10 teesiä, siitä tulee 10-prosentin puolue. Kasnäs on vas-
ta toiminnan alku. 

VARSINAINEN TYÖ ALKAA NYT
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