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PÄÄKIRJOITUS: Vuoden 1968 peruskoulun
kieliratkaisu ja ulkopolitiikka
Vuoden 1968 peruskoulun
kieliratkaisu
Ulkopolitiikka ja pakkoruotsi
Vapaa kielivalinta yhdistää yli
puoluerajojen

Nykypäivän näkökulmasta tärkein kielipoliittinen päätös
on ollut vuoden 1968 peruskoulun kieliratkaisu. Se aloitti
kehityksen, jonka tuloksena ruotsin osaamista vaaditaan
nykyään periaatteellisista syistä – ei siis käytännön tarpeiden
vuoksi – kaikilta suomenkielisiltä. Päätös vaikuttaa edelleen tapaamme mieltää ruotsin kieli osaksi suomalaisuutta.
Ulkopolitiikkaan perustuneen kielipolitiikan vahvat rakenteet, säädökset ja ajatustavat ovat voittaneet suomenkielisten
käytännön tarpeet. Tässä suhteessa merkittävin koitos oli
1980-luvun lopulla kampanja pakkoruotsia vastaan. Noihin
vuosiin osui myös Neuvostoliiton nopeasti edennyt romahdus, eikä varmaan sattumalta.
Viime vuosina tehty tutkimus on siis selvittänyt tapahtumahistoriaa ja syitä, jotka johtivat kiisteltyyn peruskoulupäätökseen ja pakkoruotsin syntymiseen. Merkittävin nykytutkimus on Janne Väistön vuonna 2017 hyväksytty väitöskirja,
jossa Väistö jäsentää peruskoulun kieliratkaisuun johtanutta
tapahtumahistoriaa. Lue Väistön ajatuksista enemmän tähän
numeroon sisältyvästä kirjoituksestaan (sivuilla 4–8).
Ilmari Rostila (tässä numerossa sivuilla 9–23) käsittelee ratkaisua peitettynä kriisinä. Ulkopoliittisessa kielipolitiikassa
kielirauhan raja kulki siinä, missä Ruotsin lehdistö sen

kertoi kulkevan. Jälkipolvien on kuitenkin hyvä huomata,
että silloin kun Suomen opetusministeri nostettiin vertauskuvallisesti sanottuna ristille jouluaattona 1967, oltiin
kaukana kielirauhan sovinnollisesta oikeudesta ja kohtuudesta, joka asiallisesti ottaen kielsi käyttämästä ulkopolitiikkaa kielipolitiikan aseena (ks. Kielirauhakomitean mietintö
1945).
Pakkoruotsi ei valitettavasti ole kuitenkaan vielä historiaa.
Tästä kylmän sodan aikana tehdystä poliittisesta päätöksestä pidetään yhä tiukasti kiinni, vaikka ratkaisun ulkopoliittiset perusteet hävisivät Neuvostoliiton mukana. Ulkopoliittisten syiden kadotessa Suomessa onkin alettu keksiä
uusia (teko)syitä pakon ylläpitämiseen.
Varsin laajasti vallitsee kuitenkin myös puoluerajat ylittävää
hiljaista yhteisymmärrystä vapaan kielivalinnan hyödyistä.
Yhä useampi on sitä mieltä, että pakkoruotsi on väärin
ja että yksilönvapauksia kunnioittava valinnanvapaus on
parempi vaihtoehto kuin haittoja ja lieveilmiöitä aiheuttava
pakko. Tekosyiden keksijöille on sanottava, että kylmän
sodan kieliratkaisu on arvioitava uudelleen. Tätä uudelleenarviointia, joka on vuoden 1945 sovinnollisuuden
kunnianpalautus, autamme äänestämällä vaaleissa sellaisia
ehdokkaita ja puolueita, jotka ovat sitoutuneet yksilövapauden noudattamiseen identiteettiä ja kieltä koskevissa asioissa. Lehtemme haastatteli helmikuussa vapaata
kielivalintaa kannattavia ehdokkaita eri puolueista ja näihin
haastatteluihin voitte tutustua sivuilla 25–35.

KANSANEDUSTAJAEHDOKKAIDEN HAASTATTELUJA
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Vuoden 1968 peruskoulun
kieliratkaisu

Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä ruotsin kielen asemasta
syntyi aika ajoin keskustelua, mutta se oli hyvin asiapitoista, ilman tunteenomaisia ylilyöntejä.
Seuraava eduskuntaan yltänyt keskustelu ruotsin kielen
opetuksesta käytiin peruskoululain säätämisen yhteydessä
vuosina 1967–68.

– ”ulkopolitiikka kulkee sisäpolitiikan edellä”
Kysymys ruotsin kielen asemasta peruskoulussa on ollut esillä julkisuudessa jo yli
puoli vuosisataa. 1980-luvun lopulta alkaen käsitteestä ”pakkoruotsi” on tullut
kestoaihe. Pakkoruotsikeskustelun myötä kieliratkaisun perusteluista on muodostunut eräänlainen epävirallinen totuus. Yleisesti kieliratkaisun katsotaan syntyneen
Johannes Virolaisen ja RKP:n tekemässä lehmänkaupassa. Tämä selitys on kuitenkin aivan liian yksinkertainen. Kieliratkaisun tarkastelussa on huomioitava myös
kylmän sodan aikainen ulkopolitiikka sekä Suomen asema idän ja lännen välissä.
Teksti: Janne Väistö

Kielenopetus on puhuttanut jo vuosikymmeniä
1980-luvun lopulla kysymys peruskoulun ruotsin kielen
opetuksesta alkoi nousta yhä useammin esille. Kielikysymyksen kannalta keskeiseksi nousi Suomalaisuuden
Liiton toiminta. Samalla vuosikymmenellä liittoon oli
liittynyt uusia jäseniä, joista monet halusivat muutosta
suomalaiseen kielipolitiikkaan.

tuli kiristynyt maailmanpoliittinen tilanne, joka pakotti
Suomen hakemaan tukea pohjoismaisesta yhteistyöstä.
Neuvostoliiton painostuksessa kieliriitaan ei ollut varaa.

Huolimatta koulualan asiantuntijoiden vakuutteluista
vain yhden kielen (englannin) puolesta, eduskunta päätti
äänin 137–24, että peruskouluun tulee kaksi pakollista
kieltä, vieras kieli ja toinen kotimainen – ruotsi.
Perusteluina käytettiin maan kaksikielisyyttä, tasa-arvoa
ja pohjoismaista yhteistyötä. Painavimpana perusteluna
oli juuri pohjoismainen yhteistyö. Ruotsin kieli todisti
Suomen kuulumisen Pohjoismaihin – länteen, millä oli
kylmän sodan maailmassa suuri henkinen merkitys. Kylmän sodan logiikka saneli kielipolitiikan suunnan.
Vuoden 1968 peruskoulun kielipäätöksen jälkeen kielikeskustelussa seurasi jälleen lähes 20 vuoden rauhallisempi jakso, eivätkä ruotsin kielen asemaa kritisoivat puheenvuorot nousseet esille – ainakaan julkisuudessa. Ajatus
kielirauhasta istui vahvasti lehdistössä.

Mistä sitten johtui toisen tasavallan aikainen,
lähes 50 vuotta kestänyt kielirauha?
Yksi selkeimmistä vastauksista löytyy presidentti Paasikiven päiväkirjan sivuilta. Paasikivi kirjoittaa keskustelustaan pääministeri Urho Kekkosen kanssa:
”Sanoin: Kaikki, mikä koskee ruotsin kieltä ja ruotsalaista
vähemmistöä, sivuaa ulkopolitiikkaa. Meillä ei ole varaa
heikontaa suhteita Ruotsiin. Siihen vaikuttaa ruotsalaisen
vähemmistön asema Suomessa. On tärkeää, että goodwill
Ruotsissa ja pohjoismaissa ja sen kautta koko länsimaailmassa säilytetään ja sitä vahvistetaan. […] Tämä kaikki koskee
ulkopoliittisia suhteita ja sen tähden presidentin toimialaa.
Minä en tule tässä suhteessa antamaan perään niin kauan
kuin olen presidenttinä.”
Näillä sanoilla presidentti Paasikivi muistutti Suomen
ulkopolitiikkaa sivuavasta perustotuudesta: Suomen
länsisuhteiden merkityksestä ja siihen liittyvästä kielikysymyksestä. Ja mikä mielenkiintoista, ajatellen presidentti
Kekkosen pitkää valtakautta, päiväkirjamerkinnän mukaan: ”Kekkonen sanoi olevansa samaa mieltä.”
Tarkastelemalla nykyistä historiakirjoitusta tämä Suomen
toisen tasavallan aikainen ulkopoliittinen ulottuvuus on
kuitenkin jäänyt ilman riittävää analyysia. Historiantutkijoiden katse on liian monesti suuntautunut yksin itään
päin, jolloin kuva Suomen asemasta idän ja lännen välillä
on jäänyt yksipuoliseksi.

Helmikuun vuosikokouksessa 1988 professori Erkki
Pihkala valittiin puheenjohtajaksi, ja saman vuoden
syksyllä liitto esitti kielipoliittisen ohjelman, jonka
päällimmäisenä vaatimuksena oli tehdä ruotsin kielestä
vapaaehtoinen aine peruskoulussa ja lukiossa. Maan
lehdistö uutisoi näyttävästi Suomalaisuuden Liiton
kielipoliittisen kannanoton.

Ei ruotsin kielen tai suomenruotsalaisen vähemmistön
asemaa yhtenä ulkopolitiikan osana kuitenkaan kokonaan
ole unohdettu. Paasikiven–Kekkosen linjan mukaisesti
toteutetun ruotsinkielistä väestöä sekä ruotsin kielen
asemaa tukevan politiikan taustalla on nähty olevan kaksi
pääperustelua.

Tämä oli siis se esitys, josta niin sanotun pakkoruotsikysymyksen voidaan katsoa alkaneen. Toisaalta täytyy huomioida se, että Suomalaisuuden Liitossa kielipoliittisesti
aktiivisia jäseniä oli vain kourallinen, joten ilman lehdistön aktiivisuutta kysymys pakkoruotsista olisi noussut
tuskin lainkaan esille julkisuudessa.

Ensinnäkin maan sisäisen yhtenäisyyden – kielirauhan – edistäminen ja toiseksi pohjoismaisen yhteistyön
korostaminen. Tukemalla Suomen ruotsinkielistä väestöä
ja ruotsin kieltä edistettiin suotuisaa kuvaa Ruotsissa ja
muissa länsimaissa, mikä puolestaan oli tärkeä vastavoima
Neuvostoliiton painostukselle.

Kysymys ruotsin kielen opetuksesta ei suinkaan noussut
esille tuolloin ensimmäistä kertaa. Itse asiassa keskustelua
ruotsin kielen asemasta kouluopetuksessa on käyty aina
1800-luvulta tähän päivään. Maailmansotien välisenä
aikana esitettiin Helsingin yliopiston kielikysymyksen
lisäksi vaatimuksia ruotsin poistamiseksi oppikoulun
opetusohjelmasta.

Kielikysymyksen liittyminen ulkopolitiikan osaksi
näkyi poliittisen johdon lisäksi suomalaisessa lehdistössä. Peruskoulun ruotsin kielen opetusta käsittelevässä
lehtikirjoittelussa 1967–68 on havaittavissa lähes samanlaista vaikenemista ja itsesensuuria kuin Neuvostoliittoa
käsittelevissä aiheissa. Suomenruotsalaisista ja ruotsin
kielen asemasta kyllä kirjoitettiin, mutta hyvin neutraalisti, ilman ylilyöntejä.

Eduskunnassa tätä ajoivat erityisesti Maalaisliiton edustajat, ja vaatimus oli kirjattu myös puolueen vuoden 1932
puolueohjelmaan. Aloite ei toteutunut. Ratkaisijaksi

Sodan jälkeen Paasikiven johdolla toteutettu kielipolitiikan yhdistyminen ulkopolitiikkaan pakotti myös
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lehdistön hillitsemään ruotsinkielistä väestöä koskettavaa
negatiivista kirjoittelua. Tämä toisen tasavallan aikana
syntynyt itseymmärrys säilyi aina 1980-luvun lopulle asti.
Vastausta kysymykseen, miksi pakkoruotsikiista nousi
esille juuri 1980-luvulla, ei tulekaan tarkastella yksin
Suomalaisuuden Liiton toiminnan kautta, vaan enemminkin vastausta tulee etsiä lehdistöstä. Tulee kysyä, miksi
lehdistö hylkäsi kielirauhan juuri 1980-luvun lopulla.

Vuoden 1968 peruskoulun kieliratkaisu

Kolmas oleellinen seikka yllättävän käänteen kannalta
oli Suomen talouspoliittinen tilanne ja siihen sisältyvä
valtuuslain edellyttämä määräenemmistö, mikä antoi
RKP:lle vaa’ankieliaseman hallitusneuvotteluissa.

Kahden kielen ratkaisu oli perusteltu, johdonmukainen päätös myös 1960-luvun ehkä tärkeimmän arvon,
yhteiskunnallisen tasa-arvon, kannalta. Niin peruskoulu
kuin kahden kielen opetus ajoivat kansalaisten sosiaalista
ja alueellista tasa-arvoa, mitä vasemmisto ja keskipuolueet
sekä kokoomuksen nuorempi polvi kannattivat.

Tämä on asia, joka vaatii ehdottomasti lisätutkimusta.

Mitä ilmeisimmin pelkkä argumentoinnin laajentuminen
tai kielikysymyksen nouseminen politiikan huipulle ei
yksin olisi riittänyt kahden kielen ratkaisun toteutumiseen. Kieliratkaisu edellytti molempia: päivänpolitiikkaan
liittyvän yllättävän käänteen sekä ymmärryksen valtiomiestason perusteluista.

Kieliratkaisun kaksi edellytystä – valtiomiestason perustelut ja yllättävä käänne
Miten vuoden 1968 peruskoulun kieliratkaisu sitten
toteutui? Miksi toinen kotimainen kieli – ruotsin kieli –
haluttiin pakolliseksi aineeksi koko ikäluokalle?

Peruskoulun kieliratkaisun aikaan 1960-luvulla voi
nähdä, että Suomen poliittinen eliitti oli sisäistänyt valtiomiestason perustelut eikä ruotsin kielen asemaa juuri
kyseenalaistettu – ainakaan julkisesti. Myös lehdistö oli
sisäistänyt hyvinkin yksimielisesti tämän.

Selitys kieliratkaisun toteutumiselle löytyy kahdesta
erilaisesta lähtökohdasta. Ensinnäkin itse ruotsin kielen
merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle, mitä voidaan
kutsua nimellä ”valtiomiestason perustelut”, sekä toiseksi
aivan päätöksentekoajankohtaan sisältyvästä poliittisesta kuviosta, josta voidaan käyttää nimitystä “yllättävä
käänne”. Valtiomiestason perustelut antoivat pohjan
peruskoulun kieliratkaisulle, kun taas yllättävä käänne
ja sen tapahtumat toimivat lopullisena sytykkeenä, joka
vakuutti päättäjät kahden kielen ratkaisun taakse.

Valtiomiestason perusteluissa ruotsin kielen asema nähtiin niin tärkeänä osana suomalaista politiikkaa, etteivät
edes kielenopetuksen asiantuntijaperustelut pystyneet
siihen vaikuttamaan. Ruotsin kielen asemaa ei saanut
kyseenalaistaa 1960-luvun suomalaisessa politiikassa. Se
oli ehto pohjoismaiselle yhteistyölle, ja tämä taas oli yksi
tärkeä osa Suomen ulkopoliittista asemoitumista kylmän
sodan maailmassa. Peruskoulun kieliratkaisun taustalta
voi helposti löytää yhden Paasikiven keskeisimmistä teeseistä: ulkopolitiikka kulkee sisäpolitiikan edellä.

Keväällä 1968 tapahtunut kieliratkaisun yllättävä käänne
oli summa monesta yksittäisestä asiasta, joilla ei juuri
ollut alun alkaen mitään tekemistä toistensa kanssa. Yllättävän käänteen sai alulle sivistysvaliokunnan jouluviikolla
1967 julkituoma päätös yhdestä pakollisesta kielestä,
englannista, mikä aloitti kiivaan keskustelun lehdistössä.

Perusteltu päätös vai lehmänkauppa?
Vielä on esitettävä kysymys, oliko kevään 1968 kieliratkaisu lehmänkauppa vaiko johdonmukainen, perusteltu
päätös. Yleinen historiatietoisuus on vahvasti omaksunut
sen kannan, että kieliratkaisun takana oli opetusministeri
Johannes Virolaisen ja RKP:n tekemä lehmänkauppa.

Ensinnäkin tämä vaikutti siihen, että kielikysymys nousi
yhdeksi teemaksi presidentinvaalikamppailussa, mitä
muuten tuskin olisi tapahtunut. Presidentinvaalikamppailussa kaikki kolme ehdokasta – presidentti Urho
Kekkonen, pankinjohtaja Matti Virkkunen ja tullineuvos Veikko Vennamo – seisoivat ruotsin kielen takana,
mikä puolestaan laajensi kielikeskustelun argumentointia
koulun sisäisistä perusteluista kansalliseen kulttuuriin, ulkopolitiikkaan ja tasa-arvoon perustuviin argumentteihin.
Merkittävä asia peruskoulun kieliratkaisulle oli istuvan
presidentin ja varmana vaalivoittajana pidetyn Kekkosen
kannanotto ruotsin kielen puolesta.

Kieliratkaisu ei ollut Virolaisen eikä Keskustapuolueen
RKP:n kanssa tekemä lehmänkauppa. Vaikka Virolainen
oli ruotsin kielen kannattaja, ei hän poliitikkona hyötynyt
hallitusneuvotteluiden yhteydessä RKP:n asettamasta kieliehdosta. Lehmänkauppaa ei tapahtunut, koska ei ollut
mitään, mistä tehdä kauppaa.

Ennemminkin kysymyksessä oli RKP:n juuri kieliratkaisun kannalta oikealla hetkellä ideoima poliittinen operaatio, jossa puolue pystyi hyödyntämään vaa’ankieliasemaa
hallitusneuvotteluissa ja sitä kautta taivuttamaan tai
pikemmin varmistamaan hallituspuolueet kahden kielen
kannalle.

Myöskään Keskustapuolue ei hyötynyt hallitusneuvotteluissa esille nousseesta kielikysymyksestä. Puolueelle
tärkeintä oli saada RKP hallitukseen tasapainottamaan
poliittista painoarvoa muuten vasemmistolaisessa hallituksessa. Tätä perustelua tukee myös puolueen äänestyskäyttäytyminen kielipykälässä. Puolueesta kaikkiaan
14 edustajaa äänesti kahden pakollisen kielen ohjelmaa
vastaan.

Tätä todistaa erityisesti SDP:n nopea siirtyminen kahden
kielen kannalle. Olisi vaikea nähdä, että tämä olisi toteutunut ilman yllättävää käännettä. Tärkeintähän oli juuri
vasemmiston äänten, SDP:n ja SKDL:n, saaminen kahden
kielen ratkaisun taakse. Ilman tätä kahden kielen ratkaisu
ei olisi ollut mahdollinen.

Toiseksi presidentinvaalien seurauksena eteen tulivat – sen
aikaisen käytännön mukaisesti –hallitusneuvottelut, mikä
teki mahdolliseksi ministerien vaihtamisen. Ilman presidentin uuden toimikauden alkamista ja sitä seurannutta
uuden hallituksen nimittämistä opetusministerin salkkua
tuskin olisi vaihdettu SDP:ltä Keskustapuolueelle.
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Virolaisen suurin merkitys kieliratkaisussa oli oman
puolueen enemmistön saamisessa kahden kielen ratkaisun taakse.

Eduskunnan kieliratkaisu oli toisen tasavallan aikaisen suomalaisen politiikan suureen linjaan pohjautuva
perusteltu päätös. Ratkaisun takana oli ensinnäkin laaja
poliittinen tuki vasemmalta oikealle. Toiseksi mielipidetutkimukset kertovat myös yleisen mielipiteen olleen kieliratkaisun takana. 1960-luvun Suomessa ruotsin kielen
opiskelu nähtiin hyödyllisenä, eikä niinkään resurssien
tuhlauksena, kuten monissa 2000-luvun perusteluissa.
”Finlands sak är vår” – myös peruskoulun kieliratkaisussa?
Mitä sitten Pohjoismaissa ajateltiin peruskoulun kieliratkaisusta? Oliko siellä ymmärretty Paasikiven ajatus
ruotsin kielen asemasta vai tarkasteltiinko kielikysymystä
toisin?
Tanskan, Norjan ja Ruotsin lehdistön argumentointi osoittaa, että Suomen peruskoulun kieliratkaisu oli
merkityksellinen koko Pohjolalle. Näissä kirjoituksissa
kun aivan selkeästi varoiteltiin yhden kielen ratkaisusta.
Suomen katsottiin eristäytyvän pohjoismaisesta yhteistyöstä, mikäli ruotsin kieli ei tule pakolliseksi aineeksi
peruskouluun.

Oliko kieliratkaisu sitten johdonmukainen ja perusteltu
päätös? Tarkastelemalla lehdistössä ja eduskunnassa käytettyjä argumentteja voidaan sanoa, että peruskoulun kielikiistassa lähestulkoon kaikki hyväksyivät kielikysymykseen
liittyvät ulkopoliittiset ja kulttuuripoliittiset perustelut.

Valtiotasolla suhde kielikysymykseen oli luonnollisesti
ongelmallinen. Peruskoulun kieliratkaisu oli kiistatta
Suomen sisäinen asia, eikä siihen siksi voinut puuttua
virallisella tasolla. Tästä huolimatta Ruotsin Helsingin
lähetystö seurasi aktiivisesti peruskoulun kieliratkaisun
käsittelyä ja raportoi siitä Tukholmaan.
Eikä tässä ollut mitään uutta. Helsingin lähetystö oli raportoinut suomenruotsalaisten ja ruotsin kielen asemasta
Tukholmaan koko Suomen itsenäisyyden ajan.
Toisaalta peruskoulun kieliratkaisussa kysymys ei ollut
vain raportoinnista. Siihen sisältyi ensinnäkin johtavan
suomalaispoliitikon yhteydenotto Ruotsin Helsingin
lähetystöön.
Tammikuussa 1967 RKP:n puheenjohtaja Jan-Magnus
Jansson vieraili Ruotsin Helsingin lähetystössä, jossa hän
selosti kieliratkaisun tilantetta ja – mikä mielenkiintoista – pyysi lähetystöä tiedottamaan kielikysymyksestä
Ruotsin lehdistöä.
Jatkoa seurasi. Ruotsin Helsingin lähetystö laati useita
raportteja peruskoulun kielikysymyksestä ja pyysi kahteen
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Vuoden 1968 peruskoulun kieliratkaisu

otteeseen Ruotsin ulkoministeriötä (Utrikesdepartementet, UD) Tukholmassa jakamaan raportit ruotsalaiselle lehdistölle. Ja tämän UD myös teki. Maalis- ja
joulukuussa 1967 UD lähetti kaksi Helsingin lähetystössä laadittua peruskoulun kielikysymystä käsittelevää
muistiota ruotsalaiselle lehdistölle.
Vaikka Ruotsin valtion toimista kieliratkaisun yhteydessä voidaan kiistatta osoittaa vain UD:n raportointi
Ruotsin lehdistölle, nousee esille vielä kysymys, puuttuiko Ruotsin valtiojohto Suomen kieliratkaisuun.
Arkistomateriaalin tai muistelmien perusteella asiasta ei
ole mitään näyttöä, mutta valtiojohdon henkilökohtaisissa keskusteluissa asiasta tietysti on voitu puhua.
Toisaalta ehkä tärkein huomio onkin se, että Ruotsin
valtio seurasi tarkasti peruskoulun kieliratkaisua Suomessa, kuten se oli seurannut Suomen kielipoliittista
tilannetta koko itsenäisyyden ajan. Ruotsilla oli selkeä
intressi Suomen kielipolitiikkaa kohtaan, ja keinona
vaikuttaa kieliratkaisuun se hyödynsi Ruotsin lehdistöä,
mistä kertovat UD:n toimet.
Maailmanpolitiikka ja kielenopetus
Maailmanpoliittinen tilanne on koko Suomen itsenäisyyden ajan heijastunut myös koulun kielenopetukseen.
Maailmansotien välisenä aikana saksan kielellä oli vahva
asema niin oppikoulussa kuin tiedemaailmassa. Välittömästi toisen maailmansodan päätyttyä uusi geopoliittinen asetelma näkyi myös kielenopetuksessa: oppikoulun saksan kielen opetusta haluttiin vähentää ja sen
sijaan saada tilalle venäjän kieli. Tämä ei kuitenkaan
onnistunut. Sen sijaan englannin kielen opetus lisääntyi
koko ajan sodan jälkeisinä vuosikymmeninä.
Vieraan kielen opetuksen lisäksi myös kysymys toisen
kotimaisen – ruotsin kielen – opetuksesta on vaihdellut vuosikymmenien aikana. Suomalaisuuden Liiton
1980-luvun lopulla aloittaman pakkoruotsikampanjan
jälkeen kiista ruotsin kielen opetuksesta on noussut
yhä uudelleen esille ja 2000-luvulla se on kiinnittynyt
globalisaation haasteisiin. Kielivalikoiman laajentamista
on vaadittu kansainvälistymisellä.
Konkreettisesti vaatimus toteutui, kun eduskunta 2004
äänesti ylioppilastutkintouudistuksesta, missä ruotsi
poistui pakollisena tutkinnossa kirjoitettavana aineena.
Myös tässä heijastui maailmanpoliittinen tilanne.
2000-luvun alussa suhde idän ja lännen välillä oli
vakaa. Suomessa Venäjä nähtiin mahdollisuutena, ei
uhkana. Koulumaailmassa tämä näkyi vaatimuksissa ruotsin kielen korvaamiseksi venäjällä, erityisesti
Itä-Suomessa. Tilanne heijastui myös suhteissa Pohjoismaihin, niiden ohi oli mennyt globalisaatio ja EU.
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Keväällä 2014 tilanne kuitenkin muuttui dramaattisesti
Ukrainan tapahtumien seurauksena. Venäjästä muodostui uhka, ja katseet kääntyivät jälleen Pohjoismaihin –
Ruotsiin. Tämä näkyi niin poliitikkojen puheissa kuin
lehdistössä.

Ulkopolitiikka ja pakkoruotsi

Voidaankin aiheellisesti kysyä, aiheuttaako uusi maailmanpoliittisen epävarmuuden aika jälleen sen, että
Suomi lähestyy Pohjoismaita. Ainakin tällä hetkellä on
nähtävissä selviä merkkejä tästä.

Käsittelen kirjoituksessani ulkopolitiikan osuutta kieliryhmien suhteen kehitykseen kylmän sodan aikana. Kieliryhmien keskinäinen suhde tarkoittaa kielellisiä
oikeuksia ja tapaa lähestyä kielipoliittisia erimielisyyksiä. Yksityiskohtaisemmin
tarkastelen peruskoulun kieliohjelmasta päättämistä vuonna 1968 ja pohdin sen
vaikutusta nykyiseen kielipolitiikkaan.

Toinen kysymys on, edellyttääkö pohjoismainen yhteistyö ruotsin kielen aseman korostamista, kuten tilanne
oli toisen tasavallan Suomessa.

Kuinka kielirauhan ihanne menehtyi kylmässä sodassa

Teksti: Ilmari Rostila

Tässä täytyy ensinnäkin muistaa internet-aikakauden
englannin kielen ylivalta, joka varmasti vaikuttaa kielikysymykseen.
Toisaalta tänään ollaan jo kaukana toisen tasavallan
aikaisista poliittisista asetelmista. Suomi on Euroopan
unionin jäsenvaltio ja siten todistetusti osa länttä. Tämän myötä suomalaisten ei tarvitse samalla tavalla kuin
kylmän sodan aikakaudella todistella kuulumistamme
läntiseen maailmaan. Suomi on luonnollisesti myös osa
Pohjoismaita, eikä tätä tarvitse enää todistella ruotsin
kielen avulla, kuten oli vielä tilanne kylmän sodan
aikakaudella.
Mikä sitten tulee olemaan ruotsin kielen merkitys
tulevaisuuden pohjoismaisessa yhteistyössä – se jää nähtäväksi. 2000-luvun alun globalisaatiohuuman jälkeen
näyttäisi siltä, että myös yrityselämässä on muistettu
ruotsin kielen merkitys avaimena pohjoismaisille markkinoille.
Tuskin suomalaisten ruotsin kielen osaamisen merkitys
niin yhteisen pohjoismaisen identiteetin kuin aivan
käytännön kommunikoinnin välineenä mihinkään
häviää.
Kirjoittaja on Salossa asuva tutkija, joka väitteli vuonna
2017 Åbo Akademissa kouluruotsin syntyä käsittelevästä
tutkimuksesta.

T

oisen maailmansodan jälkeen sovittiin määrätietoisesta pyrkimyksestä yhteisymmärrykseen,
jonka tuli korvata aikaisempi poliittinen kampanjointi eli ”kielikiista”. Osapuolet erittelivät
yhdessä pyrkimyksen sisältöä ja tarvittavia pelisääntöjä
Kielirauhakomitean mietinnössä (1945). Joulun alla
vuonna 1944 jättämässään mietinnössä komitea esitti
sovinnollisuuteen perustuvan kielirauhan ihanteen kieliasian hoitamiseksi maan sisäisenä asiana. Tämä kielirauhan
ihanne ”eli vain syksystä jouluun”. Esityksen periaatteista
poikettiin nimittäin jo maanhankintalain käsittelyn yhteydessä keväällä 1945.
Ulkopoliittinen realismi Idän ja Lännen välissä tuli määräämään kielipolitiikkaa koko Neuvostoliiton suuruuden
ajan. Suomi tarvitsi Neuvostoliiton painetta tasapainottavan yhteyden Länteen, joka rakentui keskeisesti Ruotsin
ja muiden Pohjoismaiden välityksellä. Pohjoismaista tuli

Suomen kielipolitiikan avaintekijä.
Komiteassa sovittu pyrkimys unohtui toimimattomana ja
kielirauha sai uusia alkuperäisestä poikkeavia merkityksiä.
Henrik Meinander (2017, 128) kirjoittaa tästä osuvasti
”Kuten usein aiemminkin, mietinnössä esitetyt suositukset ja tosiasiat jäivät toisarvoisiksi sen poliittisen viestin
rinnalla, jonka komitea antoi maan kielellisestä ilmapiiristä ja kielipolitiikasta yleensäkin saattaessaan mietinnön
valmiiksi ja luovuttaessaan sen hallitukselle.” Käsitteenä
kielirauha kadotti merkityksensä kieliryhmien suhteita
säätelevänä sosiaalisena sopimuksena. Kielirauhasta muistetaan lähinnä pidättyvyys kieliryhmien erimielisyyksien
julkisessa käsittelyssä.
Kylmän sodan ulkopoliittinen realismi toimi myös peruskoulun kieliratkaisua tehtäessä, kun presidentti Urho
Kekkonen tarvitsi Pohjoismaiden tukea ja tunnustusta
Suomen ulkopolitiikalle.
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vastustajat näyttävät koulutuspessimisteiltä (Väistö 2017,
121). Koulun kieliohjelman kriisinomaisessa ratkaisussa
voiton vei ulkopoliittisen realismin pitkä linja, ja häviölle
jäi kieliryhmien erilaisten tarpeiden harkinta oman maan
sisällä.
Tarkastelen ensin Kielirauhakomitean (1945) periaatteita
dokumenttina siitä, mihin pyrittiin ja mikä jäi tappiolle kylmässä sodassa. Toiseksi kerron ulkopoliittisesta
realismista suhteessa kieliasioiden käsittelyyn ennen
peruskoulu-uudistusta ja kolmanneksi erittelen peruskoulun kieliohjelmasta päättämistä, jossa valintatilanne
oli paljon aikaisempia monimutkaisempi ja haastavampi.
Presidentti korosti ruotsin kielen tärkeyttä, mutta ei asettunut ruotsin pakollisuuden kannalle julkisuudessa, eikä
presidentin poliittisesta ohjauksesta ole mitään vahvaa tai
suoraa näyttöä. Ratkaisun ulkopoliittisen vaihtoehdon
piirsi Ruotsin lehdistö määrittelemällä missä menee kielitaistelun (”språkstrid”) raja. Tämä oli osa kriisinomaista
ja ristiriitaista tapahtumasarjaa. Pohdin lopuksi päätöksen merkitystä lähtökohtana nykyisille käsityksillemme ja
vallitsevalle kielipolitiikalle.

Koulun näkökulma kieliohjelmaan jäi tappiolle. Syiksi
tunnistettiin juuri kulttuuripoliittisesti tärkeät pohjoismaiset yhteydet ja puoluetaktiset edut (Somerkivi 1978,
Lappalainen 1985). Politiikan voitto pedagogiikasta
ruokki teoriaa Johannes Virolaisen ja RKP:n välisestä
poliittisesta lehmänkaupasta. Janne Väistö (2017) on laajentanut tarkastelukulmaa koulun ja politiikan ristiriidan
ulkopuolelle, kytkien ratkaisun kylmän sodan aikaisen
ulkopolitiikan pohjoismaiseen ulottuvuuteen ja osaksi
suomalaisen politiikan pitkää linjaa.
Tänään ruotsin osaaminen määritellään osaksi suomalaisten käsitystä itsestä, osaksi identiteettiä ja yleissivistystä.
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Voimassa olevassa kansalliskielistrategiassa näkökulmana
on kaksi kansalliskieltä ja niiden tasaveroinen asema –
eivätkä kahden erikielisen väestön (kieliryhmän) tarpeet.
On totta, että näin ymmärretty kansalliskieliaate pohjautuu pitkälti peruskoulun kieliratkaisuun. Mitään tietoista
järkeä se ei kuitenkaan edusta. Olihan aikalaisten ja
myöhemmän tutkimuksen vaikea ymmärtää päätöksen
perusteita. Hämmästeltiin, miten kulttuuripoliittiset ja
muut poliittiset syyt painelivat päätöksenteon loppusuoralla koulua koskevien pedagogisten näkökohtien ohi.
Tämän kehityksen pitäminen luonnollisena on voittajien
kirjoittamaa historiaa, missä kahden pakollisen kielen

Kielirauhan ihanne
Kielirauhakomitea (1945) esitti käsityksensä hyvästä,
tavoiteltavana olevasta kielirauhasta, siitä ”minkälaiseksi
on kielirauha maamme kahden kielityhmän välillä ajateltava” (emt., 76–78). Tähän kuului,
• ”että kummankin kieliryhmän keskuudessa ollaan
selvillä toisen taholla vallitsevista syvimmistä asiaa koskevista ajatuksista ja siis myös tiedetään, mihin toisen
kieliryhmän taholla todellisuudessa pyritään ja mihin ei”;
• ”että näissä täten oikeiksi katsotuissa pohja-ajatuksissa
on kummankin kieliryhmän taholla pysyttävä ja että
niiden ulkopuolelle ei saa oman eikä isänmaan yhteisen
edun takia mennä”. Näin ”olisi siten saatu alku kieliryhmien väliselle keskinäiselle luottamukselle, joka on
kaiken tällä alalla saavutettavan rauhan ensimmäisiä
edellytyksiä”;
• ”että ruotsinkielisellä taholla ei pyritä saamaan oikeuksia ja asemaa sivu sen, mihin kielellisen vähemmistön
tulee tyytyä”;
• ”että vähemmistön ulkopoliittinen toiminta on objektiivista ja tapahtuu valtakuntaa rakentavan toiminnan
merkeissä”;
• ”että aktiivinen toiminta ruotsinkieliselle kansanainekselle turvattujen etujen ja oikeuksien vähentämiseksi
ja ennen kaikkea pyrkimys sen suomalaistamiseksi olisi
kokonaan pois suljettu”;
• että ”puolin ja toisin luovuttaisiin kielipoliittisesta taisteluasenteesta ja suunnattaisiin ajatus ja toiminta ensisijaisesti valtakunnallisiin kysymyksiin ja asian käsittelyyn
valtakunnalliselta pohjalta”;
• ”valtakunnallisen ajattelun ja toiminnan aikaansaaminen ulospäin, muihin valtioihin kohdistuvassa toimin-

nassa” niin, että ”olisi ulospäin saatava selväksi, että
kieliriita on täällä sivuutettu kanta ja että kieliasia hoidetaan täällä omana sisäisenä asiana, sekä että se on saatu
järjestymään tavalla, johon täällä ollaan tyytyväisiä”;
• että ”sellainen kielellinen vähemmistö, joka muodostaa
vain vajaan kymmenennen osan kansaa, ei voi edellyttää
itselleen kaikkien niiden toiveiden täyttymistä, joita se
ehkä itselleen asettaa, vaan että siinä kohden on rajoituksia, joita suomenkielisellä taholla ei voida parhaalla
tahdollakaan poistaa”;
• että ”toimenpiteitä, joihin ryhdytään suomenkielisen
kansanaineksen asian hoitamiseksi ja suomenkielisen
kulttuurin edistämiseksi, ei suinkaan ole sellaisinaan
käsitettävä tarkoitetuiksi loukkaamaan ruotsinkielistä
väestöä ja sen etuja ja oikeuksia”;
• että kummallakin kieliryhmällä on vapaus edelleen
toimia ”omakielisten pyrintöjen ja omakielisen kulttuurin hyväksi”. Tähän olisi ”oikeus ja mahdollisuus, mutta
toiminta tulisi silloin tapahtumaan kieliriidasta vapaana”;
• että suomenkielisten saavuttama valta-asema asettaa
”myös huomattavia velvollisuuksia asemansa käyttöön
nähden. Sen tulee siinä suhteessa aina pitää silmällä
valtakunnan kokonaisuuden etua”. Suomenkielisille
asetettiin vaatimukseksi ”vääjäämätön oikeamielisyys”
ja ”eri kansalaispiirien oikeutettujen vaatimusten ymmärtäminen, jolloin asiassa on aina otettava huomioon
myös se, mitä toinen kansanosa itse pitää asemansa ja
oikeuksiensa loukkaamisena”; ”suomenkielisellä väestöllä
on nyt varaa olla entisiä vastustajiaan kohtaan suopea ja
mieluummin avokätinen kuin kitsas, sitä enemmän kun
tällainen asenne myös valtakunnalliselta kannalta asiaa
katsoen vie otollisempaan tulokseen”;
• että ”on vain hyvin suurella varovaisuudella ryhdyttävä ajamaan keinotekoisia muutoksia oleviin oloihin
ja olojen luonnolliseen kehitykseen”, ja sen sijaan on ”parempi antaa olojen kypsyttää mieliä asiain luonnollisen
kehityksen aiheuttamien muutoksien aikaansaamiselle
suopeiksi kuin voimakkailla otteilla nujertaa vastustus ja
ajaa uudistus nopeasti läpi”;
• että olojen luonnollisen kehityksen vastustaminen ”on
vastoin kaikkia terveen yhteiskuntaelämän vaatimuksia
eikä voi johtaa otollisiin pysyviin tuloksiin”, mikä koski
sekä suomenkielisten ”pitkälle tähtääviä ehdotuksia” että
”ruotsinkieliseltä taholta tapahtunutta asennoitumista
olojen luonnollista kehitystä vastaan”; ”Tällaisesta asennoitumisesta on siis luovuttava jos tahdotaan kielirauhaan päästä”;
• että pidättäydytään omien vaatimusten kärjekkäästä
esittämisestä julkisuudessa: ”Erityisesti alituinen puhe
omista vaatimuksista, joka on kuluneina vuosikymmeninä ollut yleisenä käsittelyaiheena kokouksissa ja sanomalehdissä, olisi saatava lakkaamaan ja siten poistettava
sellaisen puheen aikaansaama rauhattomuus.”
Julkisen riitelyn lopettaminen – siis se, mikä nykyään
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muistetaan kielirauhasta – mainitaan siis vasta lopuksi.
Tämän pidättyvyyden ehtona olisi kuitenkin ehdottomaan keskinäiseen luottamukseen perustuva kielirauha,
jossa vähemmistö on vaatimuksissaan kohtuullinen
ja jossa hyväksytään kummankin kieliryhmän omat
kulttuuriset tarpeet ja kysymykset, jossa vähemmistö
on varma oikeuksistaan ja jossa enemmistö suhtautuu
vähemmistöön hyväntahtoisesti ja jossa annetaan tila
luonnolliselle kehitykselle, eikä sitä vastusteta keinotekoisesti. Tähän kielirauhaan kuuluisi, että suomenkielisiä
ja ruotsinkielisiä edustavat tahot ja Suomen valtio antaisi
ulkovalloille selkeän viestin siitä, että kielipolitiikka on
maan sisäinen asia, eikä Suomessa ole kielikiistaa.
Kylmän sodan ulkopolitiikan kielirauha
Kylmän sodan vuosina Suomen yhteys läntiseen maailmaan oli keskeisesti riippuvainen suhteesta Ruotsiin ja
Pohjoismaihin. Kielipolitiikka oli alisteinen tälle ulkopoliittiselle näkökulmalle. Tämä motiivi toteutui kuitenkin
hyvin eri tavoin sodanjälkeisen historian eri vaiheissa.
Sodasta irrottautuvan suomalaisen elämänmuodon hätätila vaati presidentti Paasikiveltä toisenlaista otetta kuin
presidentti Kekkosen tähtäimessä ollut puolueettomuuspolitiikka. Silti kummankin presidentin kielipoliittisessa
yhtälössä oli yksi ja sama ratkaiseva tekijä. Ruotsin ja sitä
kautta Pohjoismaiden yleinen mielipide oli kielipoliittisen yhtälön vakio.
Keväällä vuonna 1945 sodassa menetetyn Karjalan
asukkaat tarvitsivat viljelysmaata, mutta ruotsinkieliset
vastustivat maan luovuttamista ruotsinkielisistä kunnista. Karjalan evakot olisivat muuttaneet kieliryhmien
suhteita. Presidentti valisti tällöin kansanedustajia Ruotsi-suhteiden elintärkeydestä, tuoden samalla painokkaasti
esille, että Ruotsin lehdistö seurasi lain valmistelua suomenruotsalaisten kirjeenvaihtajiensa välityksellä. Tämä
painava varoitus ja presidentin vetoomus olivat realismia.
Ruotsalaiset kansankäräjät eivät edes peitelleet toimintaansa asiassa. (Meinander 2017, 129–130.)
Asiallisesti ottaen presidentti kehotti ottamaan ruotsinkielisten aktiivisuuden ratkaisun perusteeksi. Tämä oli
paasikivimäistä suorasukaisuutta, kun kielirauhakomitean mietinnön muste ei ollut vielä kuivunut. Tapahtunut
pantiin merkille. Suomalaisuuden Liitto päätti julkaista
ruotsinkielisten toimintaa itsenäisyyden aikana koskevan
historiikin (”Ruotsinkielistemme vaatimukset”, 1945) ja
suunnitteli kansanedustajille tarkoitettua suomalaisuusliikkeen historiikkia. Kari Tarasti (1966, 110 ) toteaa että
”Liitto ei ollut missään tapauksessa kuitenkaan jäänyt
passiiviseksi kielirauhan jankuttajaksi kun sitä toiselta
puolelta oli rikottu”. Kenties tämä muisto mielessään arvioivat suomenkieliset jälkeenpäin, että kielirauhakomitea oli ruotsinkielisille edullisempi kuin suomenkielisille
(Tarasti 1966, 109).
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Suuren yleisön keskuudessa tapahtunutta ”ei kuitenkaan
koettu kielirauhakomitean mietintöön johtaneen konsensuksen pettämiseksi” (Meinander 2017, 128). Miksi
ei? Vastaus löytyy sodasta irrottautuvan maan poikkeusoloista. Suomalainen elämänmuoto ja sen instituutiot
olivat oikeasti uhattuina. Karmeatkin pelot saattoivat
toteutua (ks. dokumentti tästä Parvilahti 1957). Ruotsin
tarjoama apu, leipävilja, polttoaine sekä koneet ja laitteet
olivat myös aivan konkreettisesti elintärkeitä. Ruotsi oli
myös ainoa maa, joka luototti Suomea. Tällä päästiin
alkuun jälleenrakennuksessa ja sotakorvausten maksamisessa. (Väistö 2017, 57.) Hätä ei lue lakia.
Presidentti Paasikivi tähdensi ulkopoliittisen realismin
ehdottomuutta kielipolitiikassa kesällä 1945: “Voidaksemme pysyä kiinni pohjolassa niin paljon kuin mahdollista on meidän saatava rauha ruotsinkielisten kanssa
– järjestettävä kaikki valituksen syyt. Sillä ruotsinkielisen
väestön olemassaolo Suomessa on tärkein ja vahvin
side, joka pitää yllä yhteyttä Ruotsiin ja sen kautta
muun pohjolan kanssa (Paasikiven päiväkirjat 1944–56,
22.6.1945).
Ulkopoliittisesti pätevä kielirauha ruotsinkielisten kanssa
edellytti kaikkien ruotsinkielisten esittämien vaatimusten
hyväksymistä. Oli ”järjestettävä kaikki valituksen syyt”.
Tästä näkökulmasta ruotsinkielinen väestö oli Suomen
ulkopoliittinen aarre, päivänpolitiikan ja sen suhdanteet
ylittävä, korvaamaton side Suomen ja koko Pohjolan
välillä.

Ruotsin ulkoministeriölle. (Väistö 2017, 64.)

Tätä periaatetta, jota ei ollut syytä verrata kielirauhakomitean papereihin, sovellettiin tulevina vuosikymmeninä, kun ratkaistavaksi tuli jokin ruotsin kieltä tai ruotsinkielisiä koskeva erimielisyys. Tällainen erimielisyys koski
1950-luvun alussa oppikoulua, jonka kehittämiseksi
valtioneuvosto oli asettanut komitean. Ilmeisesti komitean ruotsinkielisten jäsenten informoimina Ruotsin valtio
ja Ruotsin lehdistö seurasivat tiiviisti komitean työtä ja
pyrkivät vaikuttamaan sen toimintaan. Syyskuussa 1952
Svenska Dagbladet julkaisi komitean suunnitelmista
kirjoituksen, jonka Ruotsin Helsingin lähetystö arvioi
vaikuttavan suotuisasti. Suomen ruotsinkielinen lehdistö
tarttui tämän jälkeen asiaan ja tyrmäsi komitean kaavailut. (Väistö 2017, 64.)

Presidentti Paasikivi kirjasi tätä asiaa koskeneen keskustelunsa pääministeri Kekkosen kanssa 6.11.1954:
Sanoin: Kaikki, mikä koskee ruotsin kieltä ja ruotsalaista
vähemmistöä, sivuaa ulkopolitiikkaa. Meillä ei ole varaa
heikontaa suhteita Ruotsiin. Siihen vaikuttaa ruotsalaisen
vähemmistön asema Suomessa. On tärkeää, että goodwill
Ruotsissa ja pohjoismaissa ja sen kautta koko länsimaailmassa säilytetään ja sitä vahvistetaan. [---] Tämä kaikki
koskee ulkopoliittisia suhteita ja sen tähden presidentin
toimialaa. Minä en tule tässä suhteessa antamaan perään
niin kauan kuin olen presidenttinä. En tule suostumaan
mihinkään, mikä heikentää suhteita pohjoismaihin ja
vähentää sympatiaa pohjoismaissa. Kekkonen sanoi
olevansa samaa mieltä (Paasikiven päiväkirjat 1944–56,
6.11.1954).

Valtioneuvoston asettama komitea ehdotti syksyllä
1954 ruotsin kielen opetuksen vähentämistä suomenkielisissä oppikouluissa ja vastaavien tuntien lisäämistä
vieraan kielen opiskelulle. Esityksessä kielten opetusta
tarkasteltiin koulualan asiantuntemukseen perustuvasti osana koulun laajempaa kehittämistä eikä kielipoliittisen ideologian pohjalta. Ruotsinkielinen lehdistö
asettui kirjoituksissaan 2.12.1954 vastustamaan esitystä, ja Ruotsin Helsingin lähetystö raportoi esityksestä

Komitean kieliesitystä ei hyväksytty. Kysymys ruotsin
kielen opetuksesta suomenkielisille ei ollut vain koulun tai Suomen sisäinen asia, vaan se oli osa Suomen
asemoitumista kylmän sodan maailmassa, jota seurattiin Ruotsissa tarkasti suomenruotsalaisten toiveita
tyydyttävällä tavalla. (Väistö 2017, 65.) Ulkopoliittisen
kielipolitiikan keskeiset toimijat olivat siten Suomen
ruotsinkielinen lehdistö, Ruotsin lehdistö, Ruotsin
Helsingin lähetystö ja Suomen presidentti. Näin tuli

olemaan myös peruskoulun kieliohjelmasta päätettäessä
runsas kymmenen vuotta myöhemmin. Myös keskeisten suomalaisten päättäjien rooleissa ja osajaossa oli
paljon samaa. Niinpä oppikoulukomitean puheenjohtaja, kouluhallituksen pääjohtaja R. H. Oittinen toimi
Paasion hallituksen opetusministerinä. Hänen korvaajakseen pääministeri Mauno Koivisto otti puolestaan
Johannes Virolaisen, joka oli vuonna 1954 Kekkosen
hallituksen ulkoministeri. (Väistö 2017, 65.)
Kysymys peruskoulun kieliohjelmasta ja sen
ratkaisu
Ulkopoliittinen realismi, jossa keskeistä oli ruotsinkielisten toiveiden ottaminen huomioon, oli voimassa
ohjaavana periaatteena päätettäessä peruskoulun kieliohjelmasta. Tilanne oli kuitenkin hyvin monimutkainen
ja haastava. Niinpä presidentti korosti ruotsin kielen
tärkeyttä, mutta ei asettunut ruotsin pakollisuuden kannalle julkisuudessa, ja presidentin antamasta poliittisesta
ohjauksesta on vain epäsuoria viitteitä.
Päätös oli laajakantoinen, siinä oli kaksi sovittamattomasti ristiriidassa olevaa vaihtoehtoa, joihin liittyi
julkista jännitteistä poliittista erimielisyyttä. Lopputuloksesta tai ainakaan siitä, millä tavalla, mitä palvellen
ja millä poliittisilla kustannuksilla se saadaan aikaan,
ei ollut varmuutta. Ruotsin Helsingin suurlähettiläs
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Lennart Hägglöf aloitti asiaa koskevan raporttinsa
Ruotsin ulkoministeriölle 27.2.1968 tässä suhteessa pysäyttävästi: ”Kysymys ruotsin kielen asemasta
tulevassa peruskoulussa lähestyy ratkaisuaan Suomen
eduskunnassa. On paljon viitteitä siitä, että hallituksen lakiesitys tulee pysymään ja siten ruotsin kielen
opetus tulevaisuudessa vähenee suomenkielisissä
kouluissa.” (ruotsinkielinen sitaatti, ks. Väistö 2017,
227.) Ruotsin pakollisuutta Suomen peruskoulussa ei
siis voinut pitää kirkossa kuulutettuna. Tarvittiin siis
herättelyä kieliratkaisun historiallis-yhteiskunnallisesta merkityksestä, johon suurlähettiläs seuraavaksi
siirtyikin tuodessaan esille Suomen valinnan yhtäältä
Pohjoismaiden ja Lännen ja toisaalta Idän suurvallan
välillä. (Emt..)
Lähettilään kirjoittaessa raporttia (27.2.) hallitusneuvottelut eivät vielä olleet kunnolla alkaneet, mutta
tiedossa oli, että Urho Kekkosen uudelleen valinnan
jälkeen muodostetaan uusi hallitus. Ruotsin pakollisuudesta saatettiin olla kohtalaisen varmoja vasta
25.4.1968, kun opetusministeri Virolaisen johtama
ministerivaliokunta sopi tätä tarkoittavasta asetuksesta.
Tarkastelen seuraavassa peruskoulun kielipäätöksen
haasteellisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Päätöksen haasteellisuus johtui pitkälti ristiriidasta, joka
vallitsi ulkopoliittisen motiivin ja peruskoulu-uudistuksen välillä. Pahaksi onneksi kieliohjelmalla oli
syvällinen yhteys kyseisen merkittävän yhteiskunnallisen uudistuksen perusperiaatteisiin. Suhteessa tähän
ristiriitaan ja sen käsittelyyn Ruotsin valtion ja Pohjoismaiden lehdistön merkitys nousi uudelle tasolle.
Lehdistö kertoi taitavasti Suomen ainoan mahdollisen
eli kielikiistan välttävän vaihtoehdon ja käytti tässä
syntipukkimenetelmää, jonka avulla se vaikutti samalla opetusministerin valintaan. Tarkastelen lopuksi
tapahtumasarjaa, jonka tuloksena ulkopoliittisesti
ainoa mahdollinen vaihtoehto lopulta valittiin. Tästä
on olemassa joitakin Kekkosen toimintaan viittaavia
kirjallisia lähteitä, mutta enemmän puhuu kuitenkin
se, mitä Kekkonen antoi tapahtua.
Kekkosen ulkopolitiikasta ja pidättyvyydestä
kielikysymyksessä
Kekkonen sanoi ruotsinkielisessä vaalipuheessaan
Pietarsaaressa joulukuussa 1967, että peruskoulun kielenopetus olisi toteutettava niin, että se turvaa maan
kaksikielisyyden säilymisen, korostaen ”että meidän
ei pidä lisätä ruotsin kielen taitoamme vain siksi, että
se edistää pohjoismaista yhteistyötä. Yhtä tärkeätä
on, että kansakuntana pysytämme runsaat mahdollisuutemme kaksikieliseen kulttuuriin sekä sen kautta
siihen monipuolisuuteen, minkä tämä koko maan
sivistyselämälle tuo mukanaan”. (Väistö 2017, 189.)
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Kekkonen tarkasteli kielikysymystä lähemmin osana
ulkopolitiikkaa puheessaan Sipoossa tammikuussa 1968.
Puheen aluksi hän kertasi ulkopolitiikkansa perusajatuksia. Suomen ulkopolitiikan ensimmäinen kulmakivi
oli toimiva yhteistyö Neuvostoliiton kanssa ja erityisesti
sen kanssa solmitun YYA-sopimuksen noudattaminen.
Toinen kulmakivi oli toiminta YK:ssa. Oli vielä kolmaskin kulmakivi, ”nimittäin suhde muihin pohjoismaihin,
etenkin Ruotsiin. On hyvin kuvaavaa, että usein unohdetaan , että pohjoismainen yhteistyö – myös se – on
olemukseltaan tietysti ulkopoliittista laatua.” (ruotsinkielinen sitaatti, ks. Väistö 2017,190.)
Kekkonen johti puheessaan ruotsin kielen opetuksen
perusteet ulkopolitiikasta. Kekkonen ei myöskään käsitellyt kysymystä toisin muussa yhteydessä, esimerkiksi
suomenkieliselle yleisölle tarkoitetuissa puheissa. Peruskoulun kielenopetus oli Kekkosen mielestä osa ulkopolitiikkaa, ei vain pedagoginen tai kulttuuripoliittinen
kysymys. (Väistö 2017, 190.)
Puheella kansakunnasta ja itseisarvoisesta kulttuurin
monipuolisuudesta Kekkonen nosti esille historiallisen
yhteyden Ruotsiin. Suomen pohjoismainen yhteys on
kiistaton, ja Pohjoismaiden oli hyväksyttävä se – jos ja
kun Suomi arvostaa tätä itseisarvoa. Paasikiven tapaan
Kekkonen totesi tämän yhteyden itseisarvona, jolla on
samalla ulkopoliittinen merkitys.
Kekkonen palautti näin ruotsin kielen opetuksen perusteet ulkopolitiikkaan erityisesti korostamalla ruotsin
kielen (kulttuurista) merkitystä itseisarvoisena kulttuuriperintönä. Tältä osin ulkopolitiikka kuitenkin toimi vain
jos ja kun Pohjoismaat katsovat Suomen valtion arvostavan ”yhtä kulttuuria kahdella kielellä” (”en kultur på två
språk”). Tästä Suomi ei voinut väitellä. Tämän ratkaisivat
Pohjoismaat, jotka, suomenruotsalaisia kuultuaan, kertoivat, miten Suomi voisi välttää kielikiistan, jos sellainen
uhkaisi.
Sen, hyväksytäänkö Suomi pohjoismaaksi, ratkaisivat
Pohjoismaat, ei Suomi. Kekkonen piti ilmeisesti myös
mahdottomana väitellä Pohjoismaiden kanssa siitä, mitä
nämä ajattelevat Suomen kielirauhasta, eikä hän tällaiseen myöskään ryhtynyt (vrt. Pohjoismaisen yhteistyön
vaatimukset kielten opetukselle, ks. seuraavassa tapaus
Oittinen).
Kekkosen näkökulmasta myös RKP:n saaminen hallitukseen oli ulkosuhteiden kannalta suotavaa. Tilannehan
oli se, että kommunistit olivat Suomessa hallituksessa
– toisin kuin missään muussa länsimaassa. Tämä saattoi
Suomen epäilyttävään valoon. RKP:n tulo hallitukseen
paransi tältä osin Suomi-imagoa Pohjoismaissa ja laajemminkin. RKP saatiin hallitukseen vuonna 1968 juuri
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tysvaliokunta päätyi äänestyksen jälkeen kannattamaan
yhden kielen mallia.
Peruskoulu-uudistukseen ei siis sisältynyt mitään kielipoliittista näkökulmaa. Yhden pakollisen kielen mallin
kannattajat eivät vedonneet kielipoliittisiin seikkoihin.
Jos ja kun peruskoulu-uudistus merkitsi kielirauhakomitean termein ”olojen luonnollista kehitystä”, niin
kielipoliittisesti motivoitu kahden pakollisen kielen malli
oli aikaisempaan nähden ja yhtenäiskouluajatukseen
nähden ”keinotekoinen muutos”. Kahden kielen malli
oli suuri ja riskialtis muutos aikaisempaan (kansa- ja
kansalais)kouluun, jossa ei opiskeltu yhtäkään vierasta
kieltä pakollisena oppiaineena. Kouluväen ja asiantuntijoiden kantoihin tukeutuva yhden pakollisen kielen malli
myötäili paremmin luonnollista kehitystä ja tunnusti kieliryhmien erilaiset tarpeet. Suomenkielisten oppilaiden
kielten opetus tuli järjestää pitäen silmällä oppilaiden
tarpeita eikä ruotsinkielisten toiveita tai kielipolitiikan,
kulttuuripolitiikan tai ulkopolitiikan tarpeita.

Reino Oittisen kuva: Kuvasiskot / Studio Kuvasiskojen
kokoelma / Museovirasto / www.finna.fi (CC BY 4.0)

siitä syystä, että puolue halusi varmistaa ruotsin pakollisuuden peruskoulussa. (Väistö 2017, 190–217.)
Näistä Kekkosen ajatuksista on kuitenkin hyvin vähän
jälkiä esimerkiksi hänen päiväkirjoissaan. Niinpä vuodenvaihteessa 1967–68, kun keskustelu kävi kuumana,
ei Kekkonen mainitse ruotsia koskevaa kysymystä, ei
Pohjoismaisten lehtien kirjoituksia, ei mitään. Päiväkirjoissa on sen sijaan merkintöjä ruotsalaisten päättäjien
ja lehdistön antamasta tunnustuksesta Suomen ulkopolitiikalle. Esimerkkinä voidaan mainita päivän 25.1.68
kohdalla lehtileike, jossa kerrotaan Göteborgs-Postenin
arvioivan hyvin myötämielisesti Kekkosen tulevaa
presidenttikautta. Lehti kiinnittää huomiota siihen,
miten Kekkonen ”vaalii ruotsalaisuutta, Ruotsia ja
Pohjolaa vapaan Suomen tärkeinä kansallisina arvoina”
ja ennustaa hänen tulevan vielä saamaan toiminnastaan
Nobelin rauhanpalkinnon. (Urho Kekkosen päiväkirjat
1963–68.)
Peruskoulun kieliohjelman sisäpoliittinen
lataus ja voima
Peruskoulu-uudistus oli yksi vuosisadan tärkeimmistä
sisäpoliittisista hankkeista. Kysymys oli uudenlaisen
koulun rakentamisesta ja opetuksen järjestämisen periaatteista tässä uudessa koulussa. Kielten opetus asettui
tähän yhteyteen.
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Yhtenäiskoulun oli tarkoitus madaltaa rinnakkaiskoulujärjestelmälle ominaista opintien kynnystä. Alan parhaaseen asiantuntemukseen perustuvan valmistelun ja
harkinnan jälkeen suomenkielisen peruskoulun kieliohjelman päävaihtoehdoksi esitettiin yhden pakollisen
vieraan kielen (käytännössä englannin) mallia. RKP ja
sen tukijat eivät voineen hyväksyä tätä ja vaativat myös
ruotsia pakolliseksi kieleksi. Tämä tarkoitti kaikkien peruskoululaisten lukujärjestykseen kahta pakollista kieltä.
Joulukuussa vuonna 1967 valtioneuvosto, käytännössä
ministeri Oittinen, tiivisti kirjeessään sivistysvaliokunnalle yhden pakollisen kielen edut ja kahden haitallisuuden
seuraavasti: ”Hallituksen esitys laiksi koulujärjestelmän perusteista tähtää siihen, että peruskoulun opetus
voidaan järjestää lasten oppimisedellytysten mukaisiksi
ja heidän koko persoonallisuuttaan kehittäväksi, ja siksi
peruskoulun yläasteella tulee olla riittävästi mahdollisuuksia eriytyvän opetuksen järjestämiseen omakohtaisen
valinnan perusteella. Tämän vuoksi valtioneuvosto pitää
välttämättömänä, ettei peruskoulun yläasteen kaikille
oppilaille yhteistä opetusta tehdä kohtuuttoman teoreettiseksi eikä yksipuoliseksi ja raskaaksi, mihin kahden
kaikille oppilaille vieraan kielen sisällyttäminen opetusohjelmaan johtaisi.” (Väistö 2017, 166.) Kaksi kaikille
pakollista kieltä soti koko peruskoulun ideaa vastaan eli
korottaisi sitä kynnystä, jota oli tarkoitus madaltaa. Sivis-

Pohjoismaiden lehdistö rajaa kielikiistan
aiheeksi ruotsin valinnaisuuden ja syyksi
ministeri Oittisen
Suomen ulkopolitiikan kielipoliittisen säännön lähtökohtana oli ruotsinkielisten kanta, joka voitiin sitten
tukea pohjoismaisessa julkisuudessa. Tätä varten RKP:n
puheenjohtaja Jansson vieraili Ruotsin suurlähetystössä
2.1.1967. Hän kertoi tällöin, että ruotsin vapaaehtoisuus
peruskoulussa aiheuttaisi ruotsin kielen taidon vähentymisen, mikä vaikuttaisi Suomen kulttuuriseen suuntautumiseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Janssonin
mukaan ruotsin kielen vähentämisen takana oli ”pyrkimys vastustaa painostusta idästä ja toisaalta vanhemman
sukupolven ilmeinen antiskandinavismi”. (Väistö 2017,
133.) Vierailun jälkeen suurlähettiläs Hägglöf raportoi
asiasta Ruotsin ulkoministeriölle ja ehdotti vaikuttamista
Ruotsin lehdistön kautta. Ruotsin ulkoministeriö alkoikin jakaa Ruotsin lehdistölle asiaa koskevaa aineistoa.
(Väistö 2017, 139.) Ruotsin ulkoministeriön aktiivisuus
asiasta tiedottamisessa oli varmaankin tarpeen myös tasapainottamaan suomenruotsalaisten liiankin kärjekkäitä
näkemyksiä (ks. Jansson edellä ja Väistö 2017, 139).
Kun Paasion hallitus päätti huhtikuussa 1967 esityksestään peruskoulun puitelaiksi, oli Ruotsin ja myös
muiden Pohjoismaiden lehdistö hyvin kartalla. Niinpä
Svenska Dagbladet käsitteli pääkirjoituksessaan ”Svenskan i Finland” 16.5.1967 Suomessa sotien jälkeen vallinnutta kielirauhaa sekä Paasikiven ja Kekkosen merkitystä
sen säilyttämisessä. Kirjoituksessa arvioitiin Paasion
hallituksen esityksen (jossa ruotsi oli valinnainen) voivan
johtaa uuteen kieliriitaan Suomessa. (Väistö 2017, 152.)
Kirjoitus nosti esille kieliriidan käsitteen, mutta vasta
uhkana – kyseessä oli vasta eduskunnalle jätetty esitys.

Kirjoitus antoi kuitenkin määritelmän kielitaistelun aiheesta Suomessa. Tämän jälkeen pohjoismaisen lehdistön
kirjoituksissa yhden kielen malli ja kielitaistelu yhdistettiin toisiinsa.
Ennen hallituksen esityksen käsittelyä sivistysvaliokunnassa ja heti sen jälkeen suomalaisten ja Pohjoismaiden
lehtien välillä käytiin tavallaan julkinen neuvottelu
kielikiistan olemassaolosta, aiheesta ja syystä. Joulukuun
12. päivä Hufvudstadsbladet julkaisi kaksi ruotsin kielen
asemaa käsittelevää pääkirjoitusta. Ensimmäisessä tarkasteltiin peruskoulun kieliratkaisua yleisesti, muistuttaen
presidentti Kekkosen positiivisesta kielikannasta, todettiin hallituksen yhden kielen perustelut ja tyrmättiin ne.
Toisessa kirjoituksessa ihmeteltiin suomenkielisessä lehdistössä julkaistuja ruotsin kielen vastaisia mielipidekirjoituksia ja pelättiin niiden aiheuttavan uuden kieliriidan
1930-luvun malliin. (Väistö 2017, 172.)
Helsingin Sanomat vastasi Hufvudstadsbladetin kirjoitukseen seuraavana päivänä torjuen päättävästi kielikiistan olemassaolon Suomessa: ”Hufvudstadsbladet osoittaa
suoranaisia manian oireita nähdessään suomalaisessa
yhteiskunnassa kielivihan merkkejä muutaman yksityisen kannanoton perusteella, kun kaikki muut tietävät
kieliriidan jääneen kansallisena kysymyksenä – onneksemme – kymmenten vuosien taakse”. Lehti muistutti
suomenkielisten lehtien pitkäjänteisestä työstä kieliriidan
lopettamiseksi ja tuomitsi sitten Hufvudstadsbladetin
kirjoituksen kieliriidan herättelynä: ”Sen sijaan näemme
kyllä erittäin suurena sen vaaran, että Hufvudstadsbladet
herättää vanhan kieliriidan, jos se jatkaa sillä omituisella
ja valitettavalla linjalla, jota sen vihakampanja-artikkeli
edustaa.”(Väistö 2017, 172–173.)
Samoihin aikoihin Helsingin lähetystö laati muistion
”Den finska skolreformen – språkfrågan”, jota jaettiin
laajasti Ruotsin lehdille joulukuun alussa. Tämä oli
”toinen selkeä ja täysin yksiselitteinen näyttö siitä, että
Ruotsin valtio toimi Suomen kielikysymyksen suhteen”
(Väistö 2017, 169–170).
Sivistysvaliokunnan hyväksyttyä esityksen yhdestä
pakollisesta kielestä heräsi Ruotsin ja myös Norjan ja
Tanskan lehdistö toden teolla. Svenska Dagbladet kertoi
pääkirjoituksessaan 24.12.1967 opetusministeri Oittisen
yhden kielen linjan perustelut, toivoi, ettei kielikiista
aiheuttaisi paluuta 1930-luvun kieliriitoihin ja muistutti
Paasikiven ja Kekkosen positiivisesta suhtautumisesta
pohjoismaiseen yhteistyöhön ja ruotsin kielen asemaan
Suomessa. Lehti ennakoi sitten uhkaavasti: ”Mutta
jos herra Oittinen ja hänen falanginsa toivovat uutta
kielitaistelua, heidän pitää olla tietoisia siitä, että tämä ei
ainoastaan hajota Suomea, vaan myös Pohjolaa etäännyttämällä Suomen muista pohjoismaista.” (ruotsinkielinen
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sitaatti, ks. Väistö 2017, 183.) Ilmaisu ”hr Oittinen och
hans falang” esittää Suomen opetusministerin johtajana sotajoukossa, joka hajottaa Suomea ja Pohjolaa sekä
vieraannuttaa Suomen muusta Pohjolasta. Lehti tarkoitti selvääkin selvemmin, että Suomessa päädyttäisiin
kielitaisteluun, mikäli Suomen opetusministeri pitäisi
jatkossa kiinni yhden kielen kannastaan. Ja toisin päin:
Suomella oli mahdollisuus välttää kielitaistelu, mikäli
Oittisen edustamat tahot luopuisivat leikistä. Kielikiistan
syyksi osoitettiin näin opetusministeri Oittinen.
Göteborgs-Posten kertoi pääkirjoituksessaan ”Suomalainen eristäytyminen?” 24.12.1967, että yhden kielen
malli johtaisi Suomen eristäytymiseen pohjoismaisesta
yhteistyöstä (Väistö 2017, 183). Ei siis pohdittu, että
Suomi saattaa eristäytyä tai että tällainen kehitys olisi todennäköistä, vaan kirjoitettiin, että jos ratkaisu tehdään,
niin näin tapahtuu. Tämä oli selvä uhkaus myös Suomen
ulkopoliittiselle johdolle: ellei ruotsi ole kaikille pakollinen, Suomi eristäytyy pohjolasta, halusi Suomi sitä tai ei.
Pohjoismaiden lehdistö sitoi Suomen kuulumisen
Pohjoismaihin suomenkielisten kannalta kyseenalaiseen
kieliratkaisuun. Eikö tällainen ollut tarpeetonta ehdottomuutta ja riskinottoa? Ruotsin opetusta koskeva pelko
ei ollut rationaalinen ajatellen pohjoismaista yhteistyötä
käytännössä. Suomalaisten arvioiden mukaan yhden
pakollisen kielen peruskoulu olisi tosiasiassa merkinnyt
ruotsin opiskelun lisääntymistä eikä vähenemistä aikaisempaan rinnakkaiskouluun verrattuna (Väistö 2017,
107). Pohjoismaiden lehdistöä ohjasi kuitenkin Suomen
ulkopoliittisen kielipolitiikan varma tuntemus, ja siksi se
vaati ruotsin pakollisuutta. Suomen lehdistö, sivistyneistö ja talouselämä eivät pitäneetkään kirjoituksia uhkauksina tai puuttumisena Suomen sisäisiin asioihin.
Rautaesiripun varjossa eläville suomalaisille oli tärkeätä,
mitä Pohjoismaissa meistä ajateltiin ja ymmärrettiin, että
Suomi saattoi saada hyväksynnän kuulumisesta Pohjoismaihin vain Pohjoismailta. Kun Ruotsin lehdet kytkivät
tämän hyväksynnän ruotsin pakollisuuteen peruskoulussa oli tästä turha väitellä.

painostuksesta ja valiokunnan jäsenten aivopesusta.
(Väistö 2017, 177.) Näin myös Suomen suomenkielinen
päälehti nimesi Oittisen rumalla tavalla toimivaksi ja
keskeiseksi tekijäksi kieliasiassa. Syyttävän sormen suuntaaminen Oittiseen ja hänen toimintansa moittiminen
sopimattomaksi madalsi kynnystä ottaa hänet maalitauluksi myös Ruotsissa. Svenska Dagbladetin oli näin
helppo ”ylentää” Oittinen 24.12. kielisodan kenraaliksi
pohjoismaisen julkisuuden valokeilassa.
Oittinen piti kiinni kannastaan kirjoittaen Svenska
Demokraten -lehdessä 8.1.68: ”Olen useasti korostanut
sitä, että lähtökohtani on, kuten Svenska Demokraten on
asiallisesti selostanut, pedagoginen. Haluan luoda koulun, jossa erilaiset oppilaat voivat opiskella kykyjensä ja
edellytystensä mukaisesti tarjolla olevien mahdollisuuksien puitteissa. Tämän vuoksi en voi suositella sellaisen
koulun luomista, jossa olisi kaksi pakollista oppilaille
vierasta kieltä. Tämä olisi varsin monille liian raskasta, se
tekisi koulun näille oppilaille ikäväksi ja vastenmieliseksi.
Yhtä pakollista kieltä voidaan opettaa kaikille, mutta
kahta ei.” (Väistö 2017, 194.)
Englannin tarvetta hän perusteli kansainvälistymiseen
liittyvällä luonnollisen kehityksen realistisella arviolla:
”Mitä sitten opetettaviin kieliin tulee, niin yhtenäiskoulutyyppisen peruskoulun kannalta on samantekevää, luetaanko englantia vai toista kotimaista kieltä. Jos toinen
kotimainen kieli valitaan pakolliseksi kieleksi, en tee siitä
kabinettikysymystä. Se on kielipoliittinen kysymys, ei
pedagoginen. Englantia olen esittänyt pitkän epäröinnin
jälkeen pakolliseksi kieleksi siksi, että meidän kai täytyy
päästä muiden pohjoismaiden tasolle tässä kohdin ja
tulevaisuudessa täytyy yleensä osata hyvin englantia, joka
on maailmankieli. Me emme voine elää vain pohjoismaisten yhteyksien varassa.” (Väistö 2017, 194–195.)

Syy poistetaan tekemällä ministeri Oittisesta
ministeriksi kelpaamaton
Lehdistö viimeisteli Oittista vastaan aloittamansa hyökkäyksen kevättalvella 1968, tehden hänestä ministeriksi
kelpaamattoman.

Oittisen piti Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa Oslossa 17.2.1968 puheen pääministeri Paasion sijaisena.
Puheen loppupuolella hän siirtyi tarkastelemaan hallituksen yhden kielen linjan perusteluja: ”Aivan lopuksi
pyydän saada sanoa joitakin sanoja suomalaisesta koulu-uudistuksesta ja ajankohtaisesta kysymyksestä koskien
kieltenopetusta peruskoulussa, joka on selvästi herättänyt
huomiota Skandinaviassa. Minä en usko, että ystävillämme Pohjoismaissa olisi todellisia mahdollisuuksia antaa
hyviä neuvoja, koska tämä kysymys on hyvin monimutkainen.” (ruotsinkielinen sitaatti, ks. Väistö 2017, 196.)

Oittisen tehtyä hallituksen kielilinjasta luottamuskysymyksen ja hänen saatuaan linjalleen tuen sivistysvaliokunnassa Hufvudstadsbladet (22.12.67) nosti esille
Oittisen merkityksen kieliratkaisussa ja paheksui tämän
toimintaa voimakkaasti. Helsingin Sanomat toisti seuraavana päivänä Hbl:n näkemyksen Oittisen harjoittamasta

Tästä alkoi uusi vaihe Oittisen henkilöön käyvässä kampanjassa. Göteborgs-Posten kertoi seuraavana päivänä
otsikolla ”Onko ruotsi vieras kieli”, että Oittisen puhe
herätti surua ja huolestumista Suomen ystävissä. Lehden mukaan Oittisen kehotus olla antamatta neuvoja
osoitti, että hän halusi toimia vain oman päänsä mukaan
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(”att han själv vill styra och ställa”). Koska Oittinen ei
halunnut neuvoja Suomen ystäviltä, lehti kysyi, voisiko
hän antaa jonkun neuvon niille, jotka työskentelivät sen
hyväksi, että Suomea ei eristettäisi. (Rautiainen 2000,
64–65.) Samalla kun kirjoitus viittasi Oittisen henkilön
muodostamaan ongelmaan, se viittasi myös Suomea
reaalisesti uhkaavaan eristäytymiseen ja sen estämiseen.
Expressen-lehden pääkirjoituksessa (19.2.1968) ”Hän
häviää kielitaistelunsa” viitattiin tuleviin hallitusneuvotteluihin. Lehden mukaan syynä siihen, että Oittinen
ei ole mukana tulevassa hallituksessa oli se, että hän
halusi suomalaisten peruskoululaisten lukevan englantia
ruotsin sijasta. Kirjoituksessa nähtiin toivoa siitä, että
Oittisen kova kielilinja murtuu ja Suomen yhteenkuuluvaisuus pohjoismaihin voimistuu. Kirjoitus jatkoi
otsikosta alkaen teemaa Oittisesta kielitaistelijana. Lehti
näki Oittisen pahantahtoisena henkilönä, jolla on tarve
vahingoittaa ruotsin kielen opetusta: ”Vaikka Oittinen
palaa työhönsä suomalaisen kouluhallituksen johtajana,
tulevat hänen mahdollisuutensa sabotoida ruotsin kielen
opetusta olemaan huomattavasti pienemmät.” Lehden
varmuus Oittisen syrjäyttämisestä on korostetun voimakas. (Rautiainen 2000, 64–65; Väistö 2017, 196.)

Suomen lehdistö yhtyi pohjoismaisten lehtien
hyökkäykseen. Helsingin Sanomat kommentoi 20.2.
otsikolla ”Tahdittomuus Oslossa” Oittisen puhetta.
Lehti ihmetteli Oittisen lausuntoa ja oli huolissaan
kielikysymyksen saamasta kielteisestä huomiosta
pohjoismaisessa mediassa. Uusi Suomi kirjoitti 23.2.
Oittisen esiintymisen vaarantavan Suomen kansainväliset suhteet ja että ”opetusministeri Oittinen
osoittaa vain oman fanaattisuutensa, ei muuta”.
(Väistö 2017, 196.)
Tarkemmin katsoen Oittinen muotoili lausumansa
varsin varovaisesti eikä oikeastaan neuvonut ketään
(vrt. Väistö 2017, 197). Hän ei myöskään sanonut
ykskantaan, että peruskoulun kielikysymys on Suomen
sisäinen asia, johon muiden ei tule puuttua. Oittinen
totesi varsin järkevästi, että asian monimutkaisuudesta johtuen skandinaavisilla ystävillä ei ollut reaalisia
mahdollisuuksia antaa neuvoja. Hän oli ollut tahditon
vain siinä, että Oittisena esitti näkökohtia yhden kielen mallin puolesta pohjoismaisella foorumilla. Näin
hän rikkoi sääntöä, jonka mukaan yhden kielen malli
oli kieliriitaa. Ei ollut Oittisen, eikä kenenkään muunkaan suomalaisen, vallassa muuttaa tätä sääntöä.
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Oittisen henkilön nostaminen esille oli tärkeää myös
toisesta syystä. Oittisen irrottaminen päätöksenteosta
auttaisi suuresti ruotsin saamista pakolliseksi. Oittinen
oli suurin kanto kaskessa, tässä suhteessa merkittävin
yksittäinen toimija, asiantuntija ja poliitikko. Häntä
arvostettiin yli puoluerajojen pitkäaikaisena kouluhallituksen pääjohtajana ja Kouluohjelmakomitean ja sitten
Peruskoulukomitean puheenjohtajana. Häntä voitiin
pitää peräti työväenliikkeelle tärkeän yhtenäiskouluajatukseen perustuvan peruskoulun isänä. Oittisen
auktoriteetti sosialidemokraattisessa koulu- ja kulttuuripolitiikassa oli muutenkin ylivertainen, ja hän oli SDP:n
periaateohjelman kirjoittaja ja moninkertainen ministeri.
Näistä syistä hän oli yksi vaikutusvaltaisimmista ja arvostetuimmista suomalaisista sosialidemokraateista. Hänen
paikkansa puolueen arvojärjestyksessä oli ylivertainen
esimerkiksi verrattuna tulevaan hallituksen muodostajaan
Koivistoon. Oittinen olikin avainasemassa kieliratkaisun
suhteen. Ruotsin suurlähettiläs Hägglöf arvioi edellä
mainitussa raportissaan 27.2.68, että SDP:n ruotsin pakollisuudelle kielteisen kannan saneli lojaalisuus Oittista
kohtaan. Lisäksi Oittinen, jonka periaatteellisuudesta ja
taipumattomuudesta kieliasiassa ei ollut mitään epäilystä,
tunnettiin pohjoismaisessa yhteistyössä skandinaavina,
ilman rasitteita vaikkapa yhteyksistä suomalaisuusliikkeeseen. (Ripatti 1992.)

KUVA: Wikipedia (CC0)

Edes Kekkonen ei pyrkinyt muuttamaan tätä sääntöä,
vaikka hän esitti siihen pienen – ehkä harmistuneenkin – varauksen, kommentoidessaan 16.3. nimimerkillä
”Liimatainen” (jonka henkilöllisyyden ainakin Ruotsin
valtiollinen poliisi tunsi) Suomen Kuvalehdessä Oittisen
ja median toimintaa. Liimatainen ei pitänyt oikeana sitä,
että suomalainen lehdistö hyökkäsi maan opetusministeriä vastaan pohjoismaiseen yhteistyöhön vedoten. Liimatainen korosti, että huolimatta yhteistyön tärkeydestä on
muistettava, että Suomi tekee yksin päätöksen peruskoulun kieliasiassa. Kirjoitus jatkui: ”Kun tämän mielipiteen
ministeri Oittisen puolesta esittää, se ei merkitse Oittisen
kielilinjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Tässä pyritään
vain osoittamaan, että ei kaiken sen, mitä pohjoismaisen
yhteistyön nimissä esitetään meidän asioistamme, tarvitse meille olla niin pyhää, että meidän tulee sanoa siihen
jaa ja aamen. ” (Väistö 2017, 197–198.) Kekkosen kirjoitus viestii Kekkosen vallasta, itsenäisyydestä, siitä, että
hän itse päätti ”mikä oli pyhää”? Vaikka Ruotsin lehdistö
vaati ruotsin pakollisuutta ehtona Suomen hyväksymiselle Pohjoismaissa, ei ruotsin pakollisuus ollut välttämättä
käytännön kannalta pohjoismaisen yhteistyön ehto. Liimatainen ei muuten ottanut kantaa Oittisen sopivuuteen
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opetusministeriksi. Liimatainen lähetti kirjoituksellaan
näin myös sen sanoman, että hän, Kekkonen, ei pitänyt
Oittisen toimintaa varsinaisesti vääränä ja että Oittista ei
tultaisi pudottamaan hallituksesta tästä syystä, vaan koska hän, Kekkonen, toteutti omasta tahdostaan Suomen
kirjoittamatonta ulkopoliittista oppia.
Näin kielten opetusta koskevan erimielisyyden syyksi
osoitettiin lehdistössä Oittinen. Kiista henkilöitiin, rajattiin riippuvaiseksi yhden henkilön toiminnasta. Oittisesta tehtiin klassinen syntipukki. Tästä oli monia etuja.
Yhtäältä, lehdistö nimesi erimielisyyden kielikiistaksi
ja näin laajakantoiseksi, historiallis-yhteiskunnalliseksi
vaaraksi. Toisaalta, rajaamalla erimielisyys henkilöön,
vältettiin vaarallisempaa, perustavampaa vastakkainasettelua. Suomalaiset ja ruotsalaiset tai suomenkieliset ja
ruotsinkieliset eivät nyt taistelleet, vaan tämä oli Oittisen
henkilökohtaisesti käymää taistelua. Näin lehdistö toimi
lahden kummallakin puolella yhteistyössä pienentämällä
erimielisyyden asiallista ja poliittista merkitystä, jolloin
paloalue saatiin rajatuksi ja paremmin hallintaan. (ks.
tämänsuuntaisesta Ruotsin lähetystön analyysistä, Väistö
2017, 140.)

Ellei Oittisesta olisi tehty julkisuuden kautta opetusministeriksi kelpaamatonta, ei tuleva pääministeri Koivisto
olisi voinut riistää häneltä opetusministerin salkkua.
Oittinen olisi jatkanut jo aloittamaansa tärkeää työtä.
Koivistolle Oittisen päästäminen hallitukseen olisi kuitenkin ollut painajainen. Miten talouspoliitikko Koivisto olisi vastustanut Oittista kouluasioissa? Oittinen
opetusministerinä olisi sitonut SDP:n ja sen eduskuntaryhmän Oittisen esittämään kieliohjelmaan. Hallituksen
ulkopuolella Oittinen, joka ei ollut edes kansanedustaja,
olisi vaaraton.
Meidän ei tarvitse ottaa kantaa siihen, olivatko Oittisen
sanat kiistatta tahdittomia (mitä ne eivät olleet – vrt.
presidentti Kekkosen todistus) ja olisiko Oittinen voinut
välttää leimaamisensa. Kun Oittinen oli jo nimetty ”hr
kielitaisteluksi” (Svenska Dagbladet 24.12.67), kampanja
olisi jatkunut ilman Oslon puhettakin. Tosiasia kuitenkin
on se, että ”länsinaapureiden lehdistö pystyi tekemään
yhdestä ministeristä käytännössä ”kelvottoman” jatkamaan
seuraavassa hallituksessa” (Väistö 2017, 197). Pohjoismaiden lehdistö vaikutti kotimaisten lehtien avustuksella siihen, että SDP:n oli käytännössä pakko sivuuttaa Oittinen
ministerinimityksessä (Väistö 2017, 197).
Lehdistön hyökkäys, jossa Oittisesta tehtiin opetusministeriksi kelpaamaton, sinetöi hänen poliittisen kohtalonsa
ja oli opetus kaikille muillekin: jos me voimme tehdä

tämän itselleen R. H. Oittiselle, niin mitä me voimme
tehdä teille muille?
Kekkonen ei näkynyt, mutta vaikutti
Kekkonen toimi kysymyksen suhteen mahdollisimman
pidättyvästi. Hän ei ottanut kysyttäessä(kään) kantaa
yhden tai kahden kielen malliin, vedoten siihen, että
presidentti ei voi asettua vastustamaan hallituksen
esitystä (Helsingin Sanomat 29.12.1967). Myöskään
ulkoministeriö ei puuttunut lehdistön kirjoitteluun,
vaikka esimerkiksi Suomen Kööpenhaminan suurlähettiläs P. K. Tarjanne esitti 24.4.1967, että pohjoismaista
lehdistöä tulisi informoida Suomen kieliratkaisusta.
(Väistö 2017, 151–152.)
Sen sijaan edellytykset ratkaisulle alkoivat rakentua uutta
hallitusta muodostettaessa keväällä 1968. Pääministeriksi
nousi Kekkosen haluama Mauno Koivisto. Kun Pohjoismaiden lehdistö oli tehnyt Oittisesta opetusministeriksi kelpaamattoman henkilön, Koivisto saattoi edistää
kahden kielen mallin mahdollisuuksia antamalla opetusministeriön Keskustalle ja Virolaiselle. Koivisto teki näin,
vaikka oman puolueen L. A. Puntila (SDP) ja SKDL:n
Anna-Liisa Tiekso toivoivat salkkua. Ilmeisesti Kekkonen
ja Koivisto olivat epävirallisesti jutelleet opetusministerin
henkilöstä ennen hallituksen nimittämistä 22.3., koska
Kekkonen kirjoitti päiväkirjaansa 20.3: ”Koivisto kertoi,
että Puntila oli ollut tavattoman innokas ja tarkka hallitusneuvotteluissa siihen saakka, kun tuli selväksi, että
hänestä ei tule opetusministeriä. Silloin hän ikään kuin
lysähti ja poissa oli mielenkiinto koko asiaan (Kekkosen
päiväkirjat 1963–68.)” Ex-ulkoministeri Virolainen oli
”ulkopoliittisen säännön” luotettava tuntija ja tottunut
asioiden epäviralliseen hoitoon Kekkosen kanssa. Pääministeri Koiviston asemaa ja SDP:n tilannetta helpotti
suuresti etäisyyden saaminen puolueelle vaikeaan kielikysymykseen. SDP:n yhden kielen kannattajien kuten
Oittisen ja Puntilan mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuun
heikkeni hyvin pieneksi. Koiviston epävarmaa asemaa
SDP:ssä ilmentää se, että hän ei hyväksynyt hallitusohjelmaan RKP:n vaatimaa kieliehtoa, vaan ohjelmaan
kirjattiin vain mainita kysymyksen selvittämisestä. Tämä
oli Koivistolle turvallisempaa. Hän toimi muutenkin
esimerkiksi suhteessa SDP:n eduskuntaryhmään kielikysymyksessä varovaisesti ja vältellen (ks. esim. Lappalainen
1985; Väistö 2017, 210, 216.)
Koiviston ja Kekkosen välisistä keskusteluista kieliasiassa
ei ole dokumentteja. Tosin Koiviston yksityisarkistoa
tutkineen Väistön mukaan (emt., 36, alaviite 65) ”aineisto näyttää hieman liian “siistiltä” ja harkitusti valitulta.
Väkisinkin tulee mieleen, että siitä on siivottu juuri
Koiviston omat muistiinpanot ja ajatukset.”
Virolainen liitti Kekkosen nimetysti ratkaisuun varsin
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myöhään, vuonna 2000: ”Silloin Paasion johtama hallitus erosi, ja Koivisto muodosti ensimmäisen hallituksensa keväällä 1968. Olin siinä opetusministeri. Kekkosen
kanssa neuvoteltuani esityksen käsittely pysäytettiin. (––)
Kekkonen yhtyi käsitykseeni siitä, että Suomen peruskouluissa on opetettava kahta vierasta kieltä, ruotsia ja
englantia, eikä vain englantia, kuten Paasio ja Oittinen
olivat ehdottaneet” (Virolainen 2000, 157).

kailla otteilla nujertaa vastustus ja ajaa uudistus nopeasti
läpi”. Lisäksi asian käsittelyssä tukeuduttiin ulkovaltojen
vaikutukseen. Pohjoismaisessa lehdistössä esitettyä tulkintaa kielitaistelun uhasta ei kiistetty, vaan sitä käytettiin kielipoliittisena välineenä.

Janne Väistö (2017, 200–201) mainitsee kaksi Kekkoseen johtavaa tuonaikaista kirjausta. Ulkoministeri
Karjalaisella oli tammi–helmikuussa 1968 kielikysymyksen hoitamisesta ilmeisesti tietoa, jota voi saada vain
presidentiltä. Karjalainen totesi Keskustan puolueneuvostolle 3.1., että ”asia olisi otettava esille tulevissa hallitusneuvotteluissa, ettei kieltenopetuksemme taantuisi”.
Ulkoministerin vihkiytymisestä asian hoitamiseen kertoo
myös UM:n vastaus Tukholman suurlähettiläälle, joka oli
tiedustellut asiasta. Valtiosihteeri Jorma Vanamo kirjasi
vastaukseen käsin, että ”UMin kanssa keskusteltuani ja
hänen ohjeittensa mukaan soitin 3.2. Enckellille ja ilmoitin, ettei selvitys ole tarpeellinen. Asiahan parhaillaan
edusk. sivistysasiain valiok:ssa ja tulee tod. näköisesti
esille myös uuden hallituksen toimintaohjelmasta sovittaessa.” Tämä tapahtui siis ennen RKP:n hallitukseen
osallistumista koskevan kieliehdon esittämistä.
Väistön mukaan ”Karjalaisen tammi–helmikuussa esille
tuoma ajatus ruotsin kielen opetuksen ottamisesta hallitusneuvotteluiden yhdeksi asiakohdaksi täytyy nähdä yhtenä viitteenä politiikan ylätason vaikutuksesta kieliratkaisuun, vaikka aivan suoraa näyttöä ei pysty esittämään”
(2017, 201). Toisaalta samanlaisia näkemyksiä oli tullut
esille monella taholla tammi–helmikuussa. Pohjoismainen lehdistö oli vihjaillut moneen otteeseen Oittisen
erolla ja kielikysymyksen esille ottamisella seuraavissa
hallitusneuvotteluissa. (2017, 201).
Opetusministeri Virolainen toimi hallituksessa päättävästi kielipäätöksen aikaansaamiseksi. Huhtikuun 25.
päivä on tässä suhteessa ratkaiseva. Virolaisen johtama
peruskouluasioista vastaava ministerivaliokunta kokoontui aamupäivällä ja päätti valiokunnan sihteerin Voitto
Kallion kokousmuistiinpanojen mukaan poistaa lakitekstistä 2. momentti. Iltapäivällä valiokunta hyväksyi
(Kallion laatiman) muistion, jossa todettiin että kieliasiasta säädetään asetuksella joka sisältäisi muun muassa
seuraavaa:
”2.1 Kaikille oppilaille yhteisenä (pakollisena) ja 3.
vuosiluokalta aloitettavana kielenä olisi kunnan valinnan mukaan englannin kieli tai toinen kotimainen kieli.
Milloin se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista,
kunta voisi järjestää kielenopetuksen myös siten, että
osa oppilaista saa englannin kielen ja osa toisen kotimaisen kielen opetusta. Valtioneuvoston luvalla voitaisiin
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englannin kielen ja toisen kotimaisen kielen sijasta
ala-asteella opetussuunnitelmaan ottaa ranskan, saksan
tai venäjän kieli.”
”2.3 Yläasteella olisi yhteisenä aineena, paitsi ala-asteelta
aloitettu pakollinen kieli, myös toinen oppilaalle vieras
kieli. Tässä toisessa kielessä olisi kaksi erilaista keskenään
valinnaista kurssia, laajempi ja suppeampi. Lukioon
vaadittaisiin laajempi kurssi.”
(Väistö 2017, 231)
Valiokunnan päätös mursi padon. Ruotsista tulisi pakollinen kieli kaikille suomenkielisille oppilaille. Hallitus
hyväksyi seuraavana päivänä yksimielisesti ministerivaliokunnan uuden esityksen kielenopetuksen järjestämisestä
(Väistö 2017, 232).
Peruskoulun kieliratkaisu ja kielirauha
Kylmän sodan aikana vuodesta 1945 lähtien Suomen
kielipoliittiset ratkaisut perustuivat ulkopolitiikkaan.
Nykypäivän näkökulmasta varmaankin tärkein oli
vuoden 1968 peruskoulun kielipäätös. Ulkopoliittinen
näkökulma auttaa ymmärtämään, miksi suomenkielistenkin kieliopinnot täytyi järjestää ruotsinkielisten
haluamalla tavalla. Peruskoulun kieliratkaisu oli
kriisinomainen ja monimutkainen tapahtumasarja,
jossa keskeisessä asemassa oli lehdistö määritellessään
uhkaavan kielikiistan aiheeksi ruotsin valinnaisuuden ja
nimetessään kiistan syyksi opetusministeri R. H. Oittisen. Klassinen syntipukkimenetelmä irrotti Oittisen
opetusministerin salkusta ja sosialidemokraatit valinnaisen ruotsin kieliohjelmasta.
Kielirauhakomitean vuonna 1945 kirjaamassa kielirauhan ihanteessa korostettiin luonnollisen kehityksen sallimista, käytännöllistä suhtautumista (suomenkielisten ja
ruotsinkielisten) tarpeisiin ja ulkopoliittista yksituumaisuutta sekä pidättyvyyttä tukeutumisessa ulkovaltoihin.
Peruskoulun perustaminen liittyi koulutusyhteiskunnan
syntyyn, koulutusaikojen pidentymiseen sekä kansainvälisten yhteyksien monipuolistumiseen ja syvenemiseen osana olojen luonnollista kehitystä. Tähän liittyen
peruskoulun kieliratkaisua valmisteltiin neutraalisti,
tarkastelutapa oli käytännöllisen asiallinen eikä kieliryhmäsidonnainen.
Päätös ruotsin kielen pakollisuudesta rikkoi kielirauhakomitean periaatetta, jonka mukaan ”on vain hyvin
suurella varovaisuudella ryhdyttävä ajamaan keinotekoisia muutoksia oleviin oloihin ja olojen luonnolliseen
kehitykseen”. Suuri muutos ajettiin läpi nopeasti, eikä
annettu ”olojen kypsyttää mieliä asiain luonnollisen
kehityksen aiheuttamien muutoksien aikaansaamiselle
suopeiksi”. Ruotsin valinnaisuus olisi antanut mahdollisuuden sopeutua kansainvälisten ja kansallisten olojen
luonnolliseen kehityksen. Sen sijaan haluttiin ”voimak-

Tässä mielessä syntyi uusi tulkinta kielirauhasta, joka
perustui keskeisesti ulkopolitiikkaan, vaikka kielirauhakomitea halusi estää tämän. Ruotsinkielisten kielipoliittisen veto-oikeuden sisältämä ulkosuhteiden periaate ylitti
jo unohtuneen kielirauhan ehdot.
Pakollinen ruotsi syntyi siis kriisinomaisessa ratkaisutilanteessa ulkopolitiikan vuoksi. Varsinainen ulkopoliittinen motiivi oli kuitenkin piilossa suurelta yleisöltä.

Tästä syystä ratkaisua perusteltiin kansalliskielten asemalla, kulttuuripoliittisilla perusteilla ja Suomen pohjoismaisella yhteydellä. Myöhemmin nämä perusteet on
uskottu ja uskoteltu ratkaisun varsinaisiksi perusteiksi,
vaikka ne eivät sitä olleet. Nykyinen identiteettipolitiikka, johon kummankin kansalliskielen pakollinen
opiskelu kuuluu, tukeutuu tuolloin esitettyihin kulttuuripoliittisiin perusteluihin. Tästä näkökulmasta peruskoulun pakollinen ruotsi näyttää kehityksen luonnolliselta tulokselta ja välttämättömältä osalta suomalaisuutta
ja pohjoismaalaisuutta. Toinen mahdollisuus, kielirauhan
ihanne menehtyi kylmässä sodassa.
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puoluerajojen

Mikko Kärnä

Eduskuntavaalit lähestyvät. Vaalikoneet käyvät kuumana kansan etsiessä itselleen
sopivaa ehdokasta. Tulevissa vaaleissa keskustellaan sotesta, ilmastonmuutoksesta ja maahanmuutosta.

1. Esittele itsesi. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen 38-vuotias reipas nuorimies Inarista, Enontekiön
entinen kunnanjohtaja ja evp. rajakapteeni. Sain tällä
hallituskaudella kunnian toimia reilut kolme vuotta lappilaisten kansanedustajana. Perheeseeni kuuluu yrittäjävaimo, kaksi lasta ja yksi saksanseisoja. Kaikki eräharrastukset ovat minulle äärimmäisen tärkeitä ja olen lapsesta
saakka harrastanut metsästystä ja kalastusta niiden eri
muodoissa.

Teksti: Juuso-Ville Gustafsson

R

uotsin kielen pakollisuudesta tulevissa
vaaleissa ei kuitenkaan haluta keskustella.
Ehdokkaiden kantoja ruotsin kielen pakollisuuteen ei kaikkien vaalikoneiden avulla
voi enää edes selvittää: suosituimmissa vaalikoneissa ei
ehdokkailta enää kysytä, tulisiko ruotsin kielen opiskelu muuttaa vapaaehtoiseksi.

puolueesta. Vasemmistoliiton vapaata kielivalintaa
kannattanut ehdokas ei vastannut sähköpostiimme.
RKP:sta emme sen sijaan löytäneet yhtään sopivaa
haastateltavaa. Muutama ehdokas ei vastannut haastattelupyyntöön lainkaan, ja pari ehdokasta ilmoitti
olevansa asiasta yhä samaa mieltä, mutta eivät halunneet osallistua haastatteluun.

Kysymyksen poistaminen herättää ihmetystä. Viime
vuosina on muodostunut puoluerajat ylittävä hiljainen
yhteisymmärrys vapaan kielivalinnan hyödyistä. Yhä
useampi kokee, että yksilönvapauksia kunnioittava
valinnanvapaus on aina parempi vaihtoehto kuin lieveilmöitä aiheuttava pakko. Näyttää siltä, että aika on
vihdoin kypsä kylmän sodan aikaisten kieliratkaisujen
uudelleenarviointiin.

Hauskin ja samalla oudoin vastaus tuli eräältä kansanedustajalta, joka vielä vuoden 2015 vaalikoneessa
oli ilmoittanut kannattavansa ruotsin kielen valinnaisuutta. Suomen Mielen pyytäessä häntä haastatteluun
kansanedustaja kuitenkin ilmoitti, ettei hän kannata
asiaa varauksettomasti, vaan kertoi haluavansa tehdä
asiasta laajan kielipoliittisen selvityksen ja arvioida
asiaa sen jälkeen. Jos omaa kantaansa johonkin asiaan
ei eduskuntavaaliehdokkaana voi kertoa ilman laajan
selvityksen tuottamista, olisi ehkä parempi jättää eduskuntahommat muille. Tälle kyseiselle kansanedustajalle lehtemme toivottaa vilpittömästi onnea ja menestystä, sillä valituksi tuleminen ilman omien näkemysten
kertomista on jo saavutus itsessään.

Samaan aikaan kun kansanedustajaehdokkaiden välille
on alkanut syntyä yhteisymmärrys kielipolitiikan muutostarpeista, näyttää lehdistö kuitenkin lopettaneen
kieliasioiden käsittelyn lähes kokonaan. Kieliasioita
koskeva uutisointi on muuttunut valikoivaksi, eikä
toimittajia näytä kiinnostavan uusin tutkimustieto
saatikka opetusministeriön kielen opetukseen kaavailemat muutokset. Oman lukunsa keskusteluun tuo
myös yllättäen kielipoliittiseen toimintaan ryhtynyt
Kotimaisten kielten keskus (Kotus), jonka toiminta
suomen kielen puolesta on aina sidottu toimiin ruotsin
kielen puolesta. Kotuksen ottaman englannin kielen
vastaisen nykylinjan tavoite on kuitenkin selkeästi
vapaan kielivalinnan vastainen: tavoitteena ei näytä
olevan valinnanvapauden lisääminen, vaan vallitsevan
kaksikielisyysajattelun pönkittäminen.
Valittaminen ei auta. Jos muut eivät kerro, on itse otettava selvää. Ja näin me teimme.
Lähestyimme haastattelupyynnöin eri puolueiden
eduskuntavaaliehdokkaita, jotka ovat julkisesti kertoneet kannattavansa vapaata kielivalintaa. Haastateltavaksi saimme ehdokkaan kaikista muista puolueista
paitsi vasemmistoliitosta ja ruotsalaisesta kansan-
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Haastattelut tehtiin sähköpostitse ja puhelimitse helmikuussa 2019. Kiitän kaikkia osallistuneita ja toivotan heille onnea ja menestystä eduskuntavaaleissa.
Lopuksi totean, että suomalaiset ovat onnekkaassa
asemassa, sillä puolueesta riippumatta eduskuntaan on
tarjolla älykkäitä, kyvykkäitä, isänmaallisia ja sivistyneitä ehdokkaita.

2. Mitkä ovat keskeiset vaaliteemasi?
Ensimmäinen vaaliteemani koskee vahvempaa maakunnallista itsehallintoa: meidän on saatava päättää enemmän omista asioistamme! Vahvempi maakunnallinen
itsehallinto on ainoa turva yhdenvertaisten peruspalveluiden säilyttämiseksi pohjoisessa.

3. Tulisiko ruotsin kielen pakollisuudesta luopua
kaikilla kouluasteilla? Miten perustelet kantaasi?
Mielestäni pakollisesta ruotsin kielen opiskelusta tulisi
luopua. Ruotsin kieli pitäisi voida halutessaan korvata
toisella vapaavalintaisella kielellä. Pidän tärkeänä, että
Suomessa opiskellaan skandinaavisia kieliä, mutta pidän
tärkeänä myös sitä, että ihmisille annetaan mahdollisuuksia opiskella muita kieliä, kuten venäjää. Monilla
Suomen alueilla vapaalla kielivalinnalla saavutettaisiin
isompia etuja kuin pakollisella ruotsin kielen opiskelulla.
Ylä-Lapissakin saattaisi olla järkevämpää opiskella norjaa
kuin ruotsia.
4. Miten lähtisit muuttamaan nykytilannetta?
Lainsäädännöllisin muutoksin. Mikäli vapaaseen kielivalintaa halutaan siirtyä, edellyttää se asian kirjaamista
hallitusohjelmaan.

Olen äärikeskustalainen ja haaveilen sellaisesta tulevaiPidän myös erityisen huolestuttavana nykyistä kehitystä,
suudesta, jossa eduskunta säätää Suomessa lait, mutta
jossa englannin kieli on alkanut vallata alaa suomen kieJarmojossa
Merojokaisella maakunnalla on mahdollisuus soveltaa
leltä palvelukielenä esimerkiksi ravintoloissa tai käyttönäitä lakeja omista lähtökohdistaan antamalla niistä
oppilaitoksissa.
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Jarmo eli aivan viimeisiin kuukausiinsa asti hyvin aktiivista elämää. Hän oli vahvasti mukana Suomalaisuuden

Hannu Lakee & Antti Ahonen
Suomalaisuuden liitto ry
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1. Esittele itse. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen 43-vuotias kansanedustaja ja perheenisä Ylöjärveltä. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja ekonomi. Ennen kansanedustajan tehtävää olen työskennellyt muun muassa tutkijana ja
projektipäällikkönä. Toimin lisäksi kolmatta kautta Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettuna.
2. Mitkä ovat keskeiset vaaliteemasi?
Vaaliteemoihini kuuluvat Suomen kansallisen edun puolustaminen, tiukka maahanmuuttopolitiikka, järkevä taloudenpito sekä
yrittäjyyden ja työnteon edellytysten parantaminen. Tavallisen
ihmisen arjen näkökulman tuominen päätöksenteon keskiöön
on erittäin tärkeää. Tarvitaan muun muassa nopeasti kohonneiden asumisen ja liikkumisen kustannusten alentamista. Yhteiset
verovarat on käytettävä omien kansalaistemme hyväksi kustannus-hyötysuhde huomioiden. Tämä edellyttää myös järkevää
kielipolitiikkaa, ovathan laajan kaksikielisyyden kustannukset
varsin korkeita veronmaksajille.
3. Tulisiko ruotsin kielen pakollisuudesta luopua kaikilla
kouluasteilla? Miten perustelet kantaasi?
Pakollisesta ruotsin kielen opiskelusta on luovuttava kaikilla
kouluasteilla. Ruotsi on ainoa oppiaine, jota on opiskeltava myös
yliopistoissa ja korkeakouluissa. Joidenkin opinnot saattavat
keskeytyä kokonaan pakollisen ruotsin opiskelun takia. Tämä on
suuri yhteiskunnallinen vahinko ja voi lisätä syrjäytymistä.
Myös kieltenopetuksessa tulee keskittyä resurssien tehokkaaseen
hyödyntämiseen. Ruotsin pakko-opiskelu vie aikaa ja resursseja
kansainvälisempien kielten opiskelulta. Englannin korkeatasoinen
osaaminen on selvästi hyödyllisempää. Ruotsalaistenkin kanssa
voidaan keskustella tasaveroisesti englanniksi.
Kielivalinnan vapauttaminen parantaisi opiskelumotivaatiota ja
lisäisi kieltenopiskelun suosiota. Kiinan ja espanjan kaltaisten
maailmankielten osaaminen on Suomessa erittäin vähäistä verrattuna niiden kansainväliseen merkitykseen. Tästä kärsivät muun
muassa vientimarkkinoille suuntautuneet yritykset.
Valtion virkoihin vaaditaan ruotsin kielen virkamiestutkinto,
vaikka varsinkin sisämaassa ruotsia käyttää asiointiinsa vain
hyvin pieni vähemmistö. Lainsäädäntöä tulee tältä osin keventää
merkittävästi.
4. Miten lähtisit muuttamaan nykytilannetta?
Perussuomalaiset ovat tehneet pitkään johdonmukaista työtä vapaan kielivalinnan puolesta. Vaatimuksestamme Sipilän
hallituksen ohjelmaan tehtiin kirjaus kielikokeilusta. Silti hallitus
päätyi esittämään kielikokeilua vesitetyssä muodossa. Osallistuin
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Tiera Laitinen
1. Esittele itse. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen 41-vuotias hämäläinen, kotoisin Kangasalta järven rannalta
ja pellon laidalta. 20 vuotta sitten muutin Helsinkiin opiskelemaan fysiikkaa, ja tohtoriksi valmistuttuani vietin kaksi vuotta
Upsalassa. Työni Ilmatieteen laitoksessa revontulten ja avaruussään
parissa pitää minut edelleen pääkaupungissa.

lakiesityksen käsittelyyn eduskunnan sivistysvaliokunnassa.
Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa kävi ilmi, että kaikille
kokeiluun valituille viides- ja kuudesluokkalaisille olisi ollut
tarpeellista myöntää hakemuksesta vapautus ruotsin kielen opiskelusta myös myöhemmissä yliopisto- ja korkeakouluopinnoissa.
Muutoin into hakeutua kielikokeiluun jäisi todennäköisesti
vähäiseksi.

Harrastan retkeilyä, melontaa, hiihtoa ja muuta liikuntaa. Pidän
myös Kalevalasta, klassisesta musiikista ja kansallisromanttisesta
taiteesta – niin suomalaisesta kuin muidenkin maiden kansallisromantiikasta.

Hallituspuolueet eivät kuitenkaan olleet halukkaita korjaamaan
lakiesitystä. Sekä valiokunta- että täysistuntokäsittelyssä tekemäni esitys tarvittavasta kirjauksesta kaatui äänestyksissä selvin
lukemin. Samoin kävi esitykselleni, jossa vaadin kielikokeilun
osallistujamäärän laajentamista.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki Ylöjärvellä vuonna
2015 valtuustoaloitteen kielikokeiluun osallistumisesta. Pitkän
valmistelun jälkeen Ylöjärvi päätti lopulta hakea kielikokeiluun.
Myöhemmin kaupunki sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä
kokeiluluvan neljän muun kunnan kanssa.
Valitettavasti asiantuntijoiden arviot osoittautuivat oikeiksi, ja
halukkuus osallistua kielikokeiluun jäi hyvin vähäiseksi koko
maassa. Niin kävi myös Ylöjärvellä, eikä kielikokeiluryhmiä saatu
perustettua. Kielikokeilun kariutuminen oli suuri pettymys sekä
eduskunta- että valtuustoryhmällemme.
Taka-askeleista huolimatta perussuomalaiset jatkavat määrätietoista työtä kaikkia suomalaisia hyödyttävän järkevän kielipolitiikan
ja kieltenopiskelua koskevan laajan valinnanvapauden puolesta.
Kielivalinnanvapauden ripeä edistäminen on kirjattava myös seuraavaan hallitusohjelmaan, ja tulevan hallituksen on edeltäjästään
poiketen suhtauduttava asiaan sen edellyttämällä vakavuudella.

2. Mitkä ovat keskeiset vaaliteemasi?
Ensimmäinen tavoitteeni on edistää suomen kielen asemaa kaikilla
yhteiskunnan ja inhimillisen toiminnan aloilla, mutta aivan
erityisesti tieteen kielenä. Äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärää
peruskoulussa on kasvatettava. Myös koulutuksen ylemmillä tasoilla suomalaisten tulee voida opiskella pääasiassa äidinkielellään.
Suomenkielistä julkaistutoimintaa ja suomenkielisten tieteellisten
tapahtumien järjestämistä on tuettava.

eri maailmankielten ja naapurimaiden kielten osaajia. Nyt kielitaitovarantoamme yksipuolistaa se, että useimmat opiskelevat vain
englantia ja ruotsia.
Oma vapaa valinta on yksi parhaita motivaation lähteitä. Nyt
kaikki opiskelevat ruotsia, mutta innottomasti, ja moni unohtaa
oppimansa heti pakosta päästyään. Ruotsin kielen aseman ja ruotsinkielisten palvelujen turvaamisen kannalta olisi parempi, jos vain
osa suomalaisista opiskelisi ruotsia vapaaehtoisesti, mutta oppisi
sen hyvin ja myös haluaisi käyttää sitä opintojensa jälkeenkin.
4. Miten lähtisit muuttamaan nykytilannetta?
Ruotsin pakollisuus on purettava ylhäältä alkaen. Toisin sanoen
ensin on purettava tarpeettomat virkakielivaatimukset ja poistettava toinen kotimainen yliopistojen tutkintovaatimuksista. Näin
lapset ja heidän vanhempansa voivat luottaa siihen, että ruotsin
vaihtaminen muihin kouluaineisiin ei vaaranna mahdollisuuksia
yliopisto-opintoihin tai virkauraan.

Peruskouluissa ja lukioissa olisi siirryttävä järjestelmään, jossa
jokainen opiskelee kahta vapaavalintaista itselleen vierasta kieltä.
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Valinnaisaineiksi halukkaat voisivat toki ottaa enemmänkin kieliä.
Jarmo Mero
peruttava. Koulutus ja tutkimus ovat äärimmäisen tärkeitä kauasOppimisvaikeuksista kärsivillä olisi mahdollisuus vaihtaa toinen
kantoisia sijoituksia kansakunnan tulevaisuuteen. Tieteellisen tutvieras kieli lisätunteihin äidinkielessä, matematiikassa tai muissa
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Kiljunen

Susanna Koski
1. Esittele itse. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Susanna Koski, arvomaailmaltani nuorkonservatiivi
kansanedustaja Pohjanmaalta, Vaasasta.
2. Mitkä ovat keskeiset vaaliteemasi?
Politiikassa vaikeidenkin valintojen turvallisin ankkuri
on perinteisissä arvoissa. Ahkeruus, välittäminen, tunnollisuus, yritteliäisyys ja säästeliäisyys ovat perinteisiä
suomalaisia arvoja. Koti, uskonto ja isänmaa edustavat
pysyvyyttä. Ne eivät ole kadonneet minnekään, vaan
ovat tässä ajassa mitä tärkeimpiä ankkureita. Työn
arvostuksen lisääminen on ensisijaista ja välttämätöntä,
jotta kansakuntana voimme tuntea olevamme ”samassa
veneessä”. Työn arvostuksen lisääminen vahvistaisi myös
kansantalouttamme.
3. Tulisiko ruotsin kielen pakollisuudesta luopua
kaikilla kouluasteilla? Miten perustelet kantaasi?
Olen vakaumuksellinen yksilön vapauksien ja vastuiden
sekä markkinatalouden puolustaja. Näitä arvoja voisi
luontevasti kunnioittaa myös vapaassa kielivalinnassa.
Kielitaidon kehittäminen on yhtä tärkeää kuin lukutaidon kehittäminen. Tärkeys pätee niin äidinkieleen kuin
vieraisiin kieliin. Kannatan lämpimästi vieraiden kielten
opiskelua pakollisena, mutta työelämälähtöistä perustetta
esimerkiksi ruotsin kielen pakolliselle opiskelulle ei ole.
Perusteena pakolliselle toisen virallisen kielen, eli suomen
tai ruotsin, opiskelulle tyypillisesti käytetään sen asemaa
maamme toisena virallisena kielenä.
Ruotsin kielen arvostusta tai käytännön kielitaitoa
toisena kotimaisena kielenä ei lisää sen pakollisuus osana
kieliopintoja. Sama pätee suomen kieleen umpiruotsinkielisellä länsirannikolla. Omalla kotiseudullani on jo nyt
nähty, että julkisen sektorin työpaikoissa, kuten hoitoalalla, kielitaitovaatimukset ajavat muun ammatillisen
osaamisen edelle. Osaavaa ja pätevää työvoimaa, jonka
kielitaito molempien kotimaisten kielten osalta täyttävät
vaatimukset, on vaikea saada. Ammatillisen osaamisen
taso kärsii kielitaidosta tinkimättä.
4. Miten lähtisit muuttamaan nykytilannetta?
Mielestäni ”pakkosuomea tai –ruotsia” tarkoituksenmukaisempaa olisi, että oppilailla ja opiskelijoilla olisi mahdollisuudet valita oman mielenkiinnon ja tulevaisuuden
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Kimmo Kiljunen
suunnitelmiensa perusteella joku muu vieras kieli. Tämä
ei ole kannanotto ruotsin tai suomen kieltä vastaan, vaan
useamman vieraan kielen ja valinnan mahdollisuuksien puolesta. Säilyyhän ruotsi ja suomi myös vapaasti
valittavien vieraiden kielten valikoimassa, vaikka pakollisuudesta luovuttaisiinkin. Jos tietty kielentaito koetaan
hyödylliseksi, sen opiskelu valitaan vapaaehtoisestikin.
Tällä vaalikaudella on toteutettu kielikokeilu, jonka
tarkoituksena on saada tietoa kielivalintoihin liittyvistä tekijöistä ja selvittää valinnaisuuden lisääntymisen
vaikutusta kielitaidon laajentumiseen sekä osaamisen
vahvistumiseen. Kokeilussa on tarkoitus seurata vaikutuksia oppimistuloksiin, kielivalintoihin ja tarjontaan
sekä vaikutusta oppilaiden perusopetuksen jälkeisiin
opintoihin. Vaalikausi ei riitä kattavien johtopäätösten
tekemiseen, vaan kokeilua on jatkettava, jotta tietoa sen
vaikutuksista voidaan arvioida. Se on käytännöllisin tapa
ottaa eteneviä askeleita kohti vapaampaa kielivalintaa.
Idea vapaaehtoisen kielivalinnan uudistamisesta kertaheitolla vaikuttaa yhä olevan radikaali.

1. Esittele itsesi. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Kimmo Kiljunen, Haminan lippumaailman toiminnanjohtaja, Suomen Senioriliike ry:n puheenjohtaja,
tietokirjailija, entinen kansanedustaja ja nykyinen kansanedustajaehdokas Uudenmaan vaalipiirissä. Koulutukseltani olen valtiotieteiden tohtori.
2. Mitkä ovat keskeiset vaaliteemasi?
Keskeisenä vaaliteemanani on saada oikeutta eläkeläisille
ja lapsiperheille. Olen tehnyt paljon työtä eläkkeensaajien eteen. Viimeisin eläkeläisiin liittyvä asia, jonka
olen laittanut alulle, on kansalaisaloite ”Eläkeläisten
lakisääteisen köyhtymiskierteen katkaiseminen”, jota voi
käydä kannattamassa kansalaisaloitepalvelussa osoitteessa
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3375

kielenä. Pidän kuitenkin kielten opiskelussa tuloksellisuutta pakkoa tärkeämpänä ja voisi olla hyvä, jos ruotsin
kielen tilalle voisi ottaa jonkin toisen kielen, jonka opiskeluun on oikeasti motivoitunut. Esimerkiksi itärajan
tuntumassa venäjän kielen opiskelu voisi olla ruotsin kielen opiskelua hyödyllisempää, ja sen opiskeluun saattaisi
olla parempi motivaatio kuin ruotsin kielen opiskeluun.
4. Miten lähtisit muuttamaan nykytilannetta?
Lähtisin kehittämään aitoa valinnaisuutta, jossa opiskeltavan kielen valitseminen perustuu omaan oppimismotivaatioon ja jossa jonkin kielen poisvalitsemisesta ei
rangaista.

Kansalaisaloitteen tarkoituksena on ehdottaa lainsäädäntötoimiin ryhtymistä työssä ansaitun eläketason turvaamiseksi. Haluamme päästä eroon taitetusta indeksistä ja
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Ruotsala

Olli-Poika
Parviainen
1. Esittele itse. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen 38-vuotias kahden pienen lapsen isä ja vihreän eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja. Koulutukseltani olen
filosofian maisteri (informaatiotieteet) ja viestintäalan medianomi
(AMK). Aiemmin olen työskennellyt mm. Tampereen apulaispormestarina ja yrittäjänä. Olen myös pitkäaikainen Tampereen
kaupunginvaltuutettu.
Haluan jatkaa työtä reilumman tulevaisuuden puolesta. Tehdään
yhdessä kansainvälistä ja menestyvää Suomea, jossa luonto on puhdasta, ihmiset yhdenvertaisia ja arki sujuvaa ja turvallista. Suomea,
jossa koulutus on maailman parasta ja jonka jätämme lapsillemme
paremmassa kunnossa. Suomea, josta olemme yhdessä ylpeitä.
Hyvän ja aikaansaavan kansanedustajan on tunnettava yhteiskunnan rakenteet ja miten niissä toimitaan. Hyvän kansanedustajan on oltava myös taitava poliittisessa vaikuttamisessa.
Nämä ovat vahvuuksiani. Minulla on lähes 20 vuoden kokemus
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Olen perehtynyt esimerkiksi
sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutuspolitiikkaan, ympäristökysymyksiin, kulttuuriasioihin, turvallisuuteen ja tietoyhteiskunnan kehittämiseen.
2. Mitkä ovat keskeiset vaaliteemasi?
Keskeiset vaaliteemani ovat inhimilliset ja toimivat sosiaali- ja
terveyspalvelut, maailman paras koulutus ja kunnianhimoinen
ilmastopolitiikka.
Meidän on parannettava sote-palveluja ihmisten tarpeisiin ja varmistettava jokaiselle mahdollisuus saada apua, hoivaa ja ihmisarvoinen kohtelu. Meidän on turvattava riittävät lasten ja perheiden
palvelut ja jokaiselle arvokas vanhuus.
Seuraavalla eduskuntakaudella on käynnistettävä sosiaaliturvan kokonaisuudistus ja otettava askelia kohti perustuloa, joka tekee työn
vastaanottamisesta mielekkäämpää ja tuo turvaa muutoksissa. Samalla meidän kannattaa edistää yrittäjyyttä ja helpottaa työllistämistä etenkin pienissä yrityksissä. Satsaukset digitalisaatioon puolestaan
mahdollistavat kasvua, jolla voimme rahoittaa hyvinvointipalveluita. Tehdään talouspolitiikkaa pitkäjänteisesti ja köyhyyttä torjuen.
Meidän on myös varmistettava kaikkien yhdenvertaisuus lain edessä
varallisuudesta, kyvyistä, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.
Fossiilienergialle on asetettava eräpäivä. Tavoitteeksi on otettava
hiilineutraali Suomi vuoteen 2030 mennessä. Tinkimätöntä ilmastotyötä tekemällä voimme luoda työpaikkoja. Pysäytetään myös
Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen.
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Aki Ruotsala
1. Esittele itse. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Aki Ruotsala, 33-vuotias aviomies ja pian kahden
lapsen isä. Perheemme asuu Seinäjoella, olen kotoisin
Alahärmästä ja työskentelen Kuortaneen kunnan elinkeinovastaavana. Koulutukseltani olen hallintotieteiden
maisteri Vaasan yliopistosta ja kauppatieteiden maisteri
Turun kauppakorkeakoulusta. Toimin Suomen Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston puheenjohtajana
jo neljättä vuotta. Reservin sotilasarvoni on luutnantti.
Taskustani löytyy myös kriisinhallintaveteraanikortti.

Toteutetaan myös kestävän liikenteen investointipaketti ja viedään
Suomea raiteille. Aloitetaan pääradan lisäraiteista.
Taataan maailman paras koulutus. Lisätään koulutuksen, tieteen ja
tutkimuksen rahoitusta. Turvataan riittävä lähiopetus ja yksilöllinen
tuki kouluissa. Pidetään koulujen ja päiväkotien ryhmät riittävän
pieninä. Satsataan myös varhaiskasvatuksen laatuun ja laajennetaan
esiopetusta ja maksutonta varhaiskasvatusta. Tehdään toisen asteen
koulutuksesta maksutonta. Edistetään myös jatkuvaa oppimista,
varmistetaan kaikille mahdollisuus digitaitoihin ja lisätään ympäristö-, tiede- ja taidekasvatusta.
3. Tulisiko ruotsin kielen pakollisuudesta luopua kaikilla
kouluasteilla? Miten
perustelet kantaasi?
Kannatan vapaata kielivalintaa. Perusopetuksessa kannattaa jatkossakin pitää kahta kieltä pakollisena oppiaineena, ja ensimmäisen
kielen aloittaminen jo ensimmäisellä luokalla on hyvä mahdollisuus
lapsillemme. Kannatan alue- ja koulukohtaisia vapauksia kielten
opetuksen suunnittelussa. Kuntia on kannustettava tähän.
Vaikka hallituksen taannoinen kielikokeilu valitettavasti kuihtuikin
kokoon, pidin sitä kannatettavana avauksena ja äänestin eduskunnassa kokeilun puolesta.
Ruotsinkielisten oikeudet saada palveluja omalla äidinkielellään on
tietenkin turvattava. Tämä onnistuu varmistamalla aidosti riittävä
kielitaito niissä tehtävissä, joissa on palveltava ruotsiksi. Koko
maassa tämä ei kuitenkaan ole arjessa välttämätöntä. Pakollinen
ruotsin opetus kouluissa ja ns. virkamiesruotsi korkeakouluissa ovat
valitettavan tehottomia tapoja turvata ruotsinkielisten oikeuksia.
4. Miten lähtisit muuttamaan nykytilannetta?
Vapaa kielivalinta kannattaisi sisällyttää suoraan opetussuunnitelmaan. Tällöin kuntien ei tarvitsisi esimerkiksi lähteä epävarmoihin
kokeiluihin, vaan valinta hoituisi luontevasti osana koulujen ja
koululaisten arkea. Olisi tärkeää myös pyrkiä hälventämään niitä
epäluuloja, joita vapaaseen kielivalintaan liittyy. Vapaus kielivalinnoissa edistäisi myös Suomen kansainvälistä menestystä.

2. Mitkä ovat keskeiset vaaliteemasi?
Viimeiset kuusi vuotta olen tehnyt päivätyötäni maaseudun elinvoiman edistämiseksi muun muassa työllisyyden, yrittäjyyden ja kuntaviestinnän kentällä. Erilaiset
kohtaamiset työssäni yrittäjien, yhdistysten vapaaehtoisten ja työelämän ulkopuolelle jääneiden kanssa ovat
vahvistaneet näkemystäni siitä, että päätöksenteossa
tarvitaan arjen tuntemusta ja kokonaisnäkemystä, jotka
Jarmotänään
Mero hukkuvat tilastojen, käppyröiden ja siilojen alle.

vuutta vaan lisäämään ruotsin opiskeluun usein karvaan
pakon maun. Tämän huomasin itse heti seitsemännellä
luokalla, kun jouduin aloittamaan ruotsin opiskelun
alusta tämän pakollisen rakenteen takia. Se söi huomattavasti omaa opiskelumotivaatiotani ja kieleni taantui.
Kristillisdemokraattina omaan poliittiseen ajatteluuni
liittyy läheisesti niin sanottu lähipäätösperiaate. Siksi
mielestäni päätös opetussuunnitelmassa olevasta ruotsin
kielen pakollisesta opiskelusta tulisi päättää lähellä ihmisiä eli kunnissa tai maakunnissa, ei niinkään valtiollisesti.
Uskon silti, että suurin osa laajan Pohjanmaan kunnista
päättäisi muutoksesta huolimatta säilyttää ruotsin kielen
pakollisuuden.
4. Miten lähtisit muuttamaan nykytilannetta?
Asia vaatisi ainakin kielilain, kuntalain ja perusopetuslain
muutoksen, johon voitaisiin edetä parlamentaarisella valmistelulla ja tarpeellisilla kokeiluilla. Uskon, että muutos
olisi myös ruotsin kielen etu.
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Seppo Kapanen
1. Esittele itsesi. Kuka olet ja mistä tulet?
Minä olen Seppo Kapanen, 38-vuotias perheellinen mies
Lempäälästä, kahden lapsen isä. Äitini juuret ovat Suomesta ja ollessani 12-vuotias muutimme Itä-Karjalasta
paluumuuttajina Tampereelle. Tutustuin jo varhain työelämään ja kaikkina opiskeluvuosinani olin aina jossain
töissä. Valmistuin Tampereen ammattikorkeakoulusta
sähköinsinööriksi vuonna 2005.
Viimeiset kymmenen vuotta olen toiminut yrittäjänä
ja luonut uusia työpaikkoja eri aloille. Yrittäjänä olen
tottunut kehittämään ja pistämään toimeksi sekä selviytymään. Tämän lisäksi kolme viimeistä vuotta olen ollut
vahvasti mukana kehittämässä suomalaista nuorisopyöräilyä ja valmennan tytärtäni maantiepyöräilijäksi.
Minusta eduskuntaan tarvitaan ihmisiä, joilla on käytännön kokemusta, jotka uskaltavat puhua asioista ja tehdä
oikeita päätöksiä, jotka ovat kestäviä.
2.Mitkä ovat keskeiset vaaliteemasi?
Minulla on viisi keskeistä vaaliteemaa, jotka koskevat
yrittäjyyttä, työllisyyttä ja perustusturvaa, urheilua ja hyvinvointia, hallittua maahanmuuttoa ja EU:n ja Venäjän
suhdetta.
Lisää vaaliteemoistani voi lukea kotisivuiltani osoitteesta:
http://seppokapanen.fi/vaaliteemani2019/
3.Tulisiko ruotsin kielen pakollisuudesta luopua
kaikilla kouluasteilla? Miten perustelet kantaasi?
Kannatan vapaata kielivalintaa eli sitä, että ruotsin tilalle
saisi halutessaan valita jonkin toisen kielen – esimerkiksi
espanjan, kiinan, venäjän tai ranskan. Ajatushan ei ole
vähentää kielten opiskelua, vaan pikemminkin monipuolistaa suomalaisten kielitaitoa. Kielivapauden myötä
suomalaisten kielitaito ei siis vähenisi vaan monipuolistuisi. Maailma on muuttumassa ja tarvitsemme entistä
monipuolisempaa kieli- ja kulttuurikoulutusta. Mielestäni Itä-Suomessa olisi todella tärkeä opiskella ja voida
valita venäjän kieli ruotsin kielen tilalle.
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Tiina Ahva
4. Miten lähtisit muuttamaan nykytilannetta?
Luopuisin pakkoruotsista siten, että ruotsin kielen tilalle
voisi ottaa jonkin muun kielen.

1. Esittele itse. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen 24-vuotias tekniikan kandidaatti ja työministerin
erityisavustaja. Olen kotoisin Kangasalta, mutta sittemmin muuttanut pääkaupunkiseudulle. Opiskelen
Aalto-yliopistossa tuotantotalouden diplomi-insinööriksi, ja olen aina suhtautunut intohimoisesti politiikkaan.
Toimin Sinisen tulevaisuuden varapuheenjohtajana ja
johdan Sinisten nuorisojärjestöä. Kaiken tekemiseni ytimessä on vahva tahto rakentaa turvallisempaa ja vapaampaa Suomea.

Muutama vuosi sitten tehdyn laajan kyselytutkimuksen
mukaan 74 % suomenkielisistä suomalaisista luopuisi
pakkoruotsista.

kuitenkaan pidä luovuttaa! Seuraava strategia on aloittaa
pakkoruotsin purkaminen koulutuksen yläpäästä eli
poistamalla pakollinen virkamiesruotsi. Hyvin harvalla
alalla lopulta tarvitsee ruotsin kielen taitoa, eikä sen osaamista tulisikaan kaikilta vaatia. Toivottavasti tulevatkin
hallitukset ymmärtävät, miten merkittäviä kielikysymykset ovat. Pakkoruotsin poistamisen ohella ensi kaudella tulee laatia suomen kielen suojelemiseen tähtäävä
kielistrategia.

2. Mitkä ovat keskeiset vaaliteemasi?
Olen talouden suhteen kansallisliberaali ja arvoiltani
konservatiivi. Tahdon rakentaa perinteisiin nojaavan
mutta rakenteiltaan täysin uudistetun Suomen, jossa sosiaaliturva ja verotus kannustavat työhön, valtio keskittyy
vain olennaiseen ja rikoksesta seuraa aina oikeudenmukainen rangaistus. Pidän sananvapauden ja maalaisjärjen
puolia, ja tahdon lisätä suoraa demokratiaa kansanääJarmonestysten
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Piia Kattelus
1. Esittele itse. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Katteluksen Piia, kolmen lapsen äiti Etelä-Pohjanmaalta Ylistarosta. Toimin Suomalaisuuden liiton
hallituksessa varapuheenjohtajana. Olen myös toisen
kauden kaupunginvaltuutettu Seinäjoella ja kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja. Eduskuntaan pyrin Vaasan vaalipiiristä Kansalaispuolueen ehdokkaana.
Kansalaispuolue osallistuu ensimmäistä kertaa vaaleihin,
ja puolueen varapuheenjohtajana haluan tarjota suomalaisille isänmaallisen ja suomalaisten etuja ajavan vaihtoehdon.
2. Mitkä ovat keskeiset vaaliteemasi?
Suomalaisten oma linja on oikeudenmukainen ja lapsiystävällinen Suomi. Lapsilisä korotetaan ensimmäisestä
lapsesta 200 euroon/kk. Kotihoidontuki on lapsiperheiden etuoikeus lapsen 3-vuotisuuteen asti, ja se on nostettava alle 3-vuotiailta 600 euroon/kk. Lapsiperheiden
oikeutta itse päättää tukien sekä työ- ja perhe-elämän
yhteensovittamisesta vahvistetaan.
Hallituskauden mittaisella ohjelmalla tulisi pienimmät
eläkkeet nostaa 1000 euroon/kk.
Julkiset peruspalvelut on oltava lähellä ihmisiä. Palvelujen alasajo ja keskittäminen on lopetettava. Synnytykset, syöpähoidot ja muut yleiset leikkaukset säilytetään
nykyisissä sairaaloissa. Maaseudun asukkaiden palvelut
on turvattava.
Suomalaisten turvallisuus on tärkein. Laittomasti maassa
oleskelevat ja rikoksentekijät karkotetaan välittömästi,
pikapalautukset käyttöön. Suomessa eletään Suomen
lakien mukaisesti. Rajavalvonta turvaa Suomea ja suomalaisia.
Jyrkkä ei EU:n liittovaltiolle, EU:n yhteiselle puolustukselle ja Natolle. Itsenäinen ja yhteistyötä tekevä Suomi
on linjani. Ehdoton ei yhteiselle talous- ja sosiaalipolitiikalle sekä liittovaltiokehitykselle. Itsenäinen ja uskottava
ulkopolitiikka ja kunnossa olevat puolustusvoimat ovat
paras tae rauhalle Suomen rajoille.

Sami Kilpeläinen
3. Tulisiko ruotsin kielen pakollisuudesta luopua
kaikilla kouluasteilla? Miten perustelet kantaasi?
Kyllä. Ruotsin kielen opiskelun tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Jos ruotsin kieli on peruskoulussa pakollinen,
tulee tuntien määrää lisätä, jotta kieli sitten opittaisiin
kunnolla. Nykyisillä tuntikehyksillä ei pakollisuudessa
ole järkeä. Lisäksi se eriarvoistaa suomenkielisiä verrattuna kaksikielisiin.

1. Esittele itse. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Sami Kilpeläinen, 41-vuotias agronomi ja valtiotieteiden maisteri, hankintajohtaja ja johtoryhmän jäsen
meijerialalla sekä Kansalaispuolueen puheenjohtaja.
Olen maatalon poika Kainuusta, Sotkamon Tipasojan
kylästä. Kodin perintönä on tullut halu kehittää itseäni,
ahkeruus, työn arvostus ja vahva yhteisöllisyys. Olen
urheilumies.

4. Miten lähtisit muuttamaan nykytilannetta?
Ajan pakkoruotsista luopumista. Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulee perustua vapaaehtoisuuteen.

2. Mitkä ovat keskeiset vaaliteemasi?
Puolueen puheenjohtajana edustan puolueemme linjaa:
suomalaisten oma linja on oikeudenmukainen ja lapsiystävällinen Suomi. Lapsilisä korotetaan ensimmäisestä
lapsesta 200 euroon/kk. Kotihoidon tuki on lapsiperheiden etuoikeus lapsen 3-vuotisuuteen asti, ja se on nostettava alle 3-vuotiailta 600 euroon/kk. Lapsiperheiden
oikeutta itse päättää tukien sekä työ- ja perhe-elämän
yhteensovittamisesta vahvistetaan.
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3. Tulisiko ruotsin kielen pakollisuudesta luopua
kaikilla kouluasteilla? Miten perustelet kantaasi?
Kyllä, ainakin sitä pitäisi asteittain lähteä purkamaan.
Ruotsin kielen opiskelu voisi perustua vapaaehtoisuuteen
ja esim. Itä-Suomessa vaihtoehtona voisi tarjota venäjän
kieltä. Suomen kielen opiskelua pitäisi lisätä.
4. Miten lähtisit muuttamaan nykytilannetta?
Vaikka kielipolitiikka on tärkeä, mielestäni kiireellisempi
asia on puolustaa suomalaisuutta ja kristillistä arvopohjaamme. Vastustan islamisaatiota, jota Suomessa vaivihkaa ajetaan.

JarmoHallituskauden
Mero

I

Liiton toiminnassa, harrasti autoja sekä jatkoi menestyksekästä sijoitustoimintaa.
Biljardipelin ystävät jäävät muistamaan Jarmoa myös
henkilönä, joka toi Yhdysvalloista pool-biljardipelin
Suomeen.
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Jarmo eli aivan viimeisiin kuukausiinsa asti hyvin aktiivista elämää. Hän oli vahvasti mukana Suomalaisuuden
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Suomalaisuuden
Liiton toimistolla
on myynnissä mm.
• Suomen liput
• narut ja muut kiinnitystarvikkeet
• kantotangot, -vyöt ja säilytyspussit
• kannatusliput
• isännänviirit
• pöytäliput
• Liputustieto-käsikirja

Tilaukset ja tiedustelut puhelimitse
09 442 824 (ark. klo 9-15) tai sähköpostitse:
toimisto@suomalaisuudenliitto.fi
Suomalaisuuden Liitto ry
Aurorankatu 7 A 1, 00100 Helsinki
Tilinumero: FI34 5780 0720 3638 08

Liity suomalaisuuden liitoN jäseneksi osoitteessa:
www.suomalaisuudenliitto.fi
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