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Fredrik Lindström 
Ruotsalainen kielitieteilijä, koomikko ja tv-juontaja. Valta ja politiikka 
heijastuvat Pohjoismaiden kielihistoriassa. Lindström näkee kuitenkin 
pohjoismaisen yhteistyön ja pohjoismaisten kielten tulevaisuuden valoisana 
– jos niin vain halutaan!

Tanskan kuningatar Margrethe II
Montaa kieltä hallitseva kuningatar, joka vaalii pohjoismaista kieliyhteisöä ja 
haluaa pitää englannin yhteistyön ulkopuolella.

Fredrik Skavlan 
Norjalainen tv-juontaja, jonka juontaa pohjoismaisilla tv-kanavilla näkyvää 
suosittua talk show’ta. Puhuu “svorskaa” ja katsoo, että kieltä tarvitaan vain 
yhdestä syystä: viestintään.

Martti Ahtisaari
Suomen entinen presidentti ja Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Puolustaa 
ruotsin oikeutettua asemaa Suomessa viitaten lakiin. 

Auður Hauksdóttir
Islannissa sijaitsevan kansainvälisen kieli-instituutin johtaja, jonka mukaan 
Pohjoismaiden historia on tallentunut kieleen demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevine arvoineen.

Manu Sareen
Tanskan pohjoismainen yhteistyöministeri, joka on syntynyt Intiassa. Hänen 
mielestään kielen opiskelu on sekä tanskalaisten että maahanmuuttajien 
velvollisuus.

Olle Josephson
Tukholman yliopiston pohjoismaisten kielten laitoksen professori. Hänen 
mielestään pohjoismaista kieliyhteisöä uhkaavat etenkin poliitikot – 
ihmisethän puhuvat keskenään enemmän kuin koskaan.
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ESIPUHE

Kuningatar puhuu siitä. Akateemikko, tv-juontaja ja entinen presidenttikin 
puhuvat siitä. Yhdessä muiden yhteiskunnan eri osa-alueita edustavien pohjois-
maalaisten kanssa he kaikki puhuvat kielestä. Kielestä, joka on valtaa. Kielestä, 
joka muuttuu. Kielestä, joka rappioituu. Kielestä, joka on tulevaisuus. Kieli ei 
jätä ketään kylmäksi, se herättää tunteita, provosoikin. Tämä käy selväksi kirjan 
haastatteluja lukiessa.

Kirjan tarkoituksena onkin herättää ajatuksia ja kannustaa keskustelemaan.  
Yksi asia julkaisun aihepiiristä on selvä: kaikilla haastatelluilla on omat, joskus 
vahvatkin näkemyksensä kielestä, ja he ovat hyvin kiinnostuneita kieliasioista.

Tähän vuosikirjaan on haastateltu monenlaisia kielenkäyttäjiä, jotka edustavat eri 
näkökantoja, eri Pohjoismaita ja eri yhteiskunnan aloja. Joukossa on niin Tanskan 
kuningatar kuin ruotsalaisen viihdelehden päätoimittajakin. 

Miksi sitten juuri kieli on valittu vuosikirjan aiheeksi? Pääsyynä on globalisaa-
tio. Maailman kiihtyvä kansainvälistyminen vaikuttaa ihmisen kielenkäyttöön 
mullistavasti, tunteiden tasolla ja esteettisesti. Nykyajan lingua franca englanti 
on vallannut jo niin paljon alaa, että kansalliset kielet alkavat olla ahtaalla  
monella eri kielenkäytön alueella. Tämä koskee myös pohjoismaista yhteistyötä.



Kieli on kuitenkin myös valtaa. Pohjoismaisessa yhteistyössä skandinaaviset 
kielet ovat etusijalla. Suomalaiset ja islantilaiset saavat apua käännöksistä ja tulk-
kauksesta, jos heillä ei ole ruotsin, norjan tai tanskan osaamista. Miten kielikysy-
mys vaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön? Onko ruotsalaisilla, norjalaisilla ja 
tanskalaisilla yliote, koska he voivat tehdä työtä omalla äidinkielellään? Asiasta 
ollaan montaa mieltä. Suomessa keskustellaan taas kiivaasti myös politiikan 
tasolla pakollisen ruotsinopetuksen lakkauttamisesta.

Mielipiteet ovat luonnollisesti haastateltujen omia, ne edustavat laajaa kirjoa ja 
poikkeavat osittain myös Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden 
neuvoston virallisesta kannasta.

Kirja tuo esiin Pohjolan kielellisen monimuotoisuuden. Toivon mukaan kieli- 
innostuksemme tarttuu kirjan lukijoihinkin – puhuvat he sitten eskimokieltä,  
savvoo tai englantia.

                                                                              
Jan-Erik Enestam 
Pohjoismaiden neuvoston johtaja

Halldór Ásgrímsson
Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri





TIETOA KIELISTÄ

Pohjoismaiden kieliksi kutsutaan Pohjoismaiden maantieteellisen alueen kieliä ja niitä 
ovat fääri, grönlanti, islanti, norja, ruotsi, saame, suomi ja tanska.  

Pohjoismaiset kielet ovat puolestaan germaanisten kielten alaryhmä, ja niihin kuuluvat 
keskenään sukukieliä olevat fääri, islanti, norja, ruotsi ja tanska. Suomi kuuluu sen 
sijaan suomalais-ugrilaisiin kieliin ja grönlanti eskimo-aleuttilaiseen kieliryhmään.

Skandinaavisilla kielillä tarkoitetaan norjaa, ruotsia ja tanskaa.  

Virallinen kieli on kieli, jonka valtio on määritellyt julkisessa hallinnossa käytettäväksi 
kieleksi.

Ruotsissa pääkieleksi on määritelty ruotsi. Maassa on lisäksi viisi kansallista 
vähemmistökieltä jiddiš, meänkieli, romani chib, saame ja suomi, joilla on erityinen 
asema.   

Tanskassa virallinen kieli on tanska ja Etelä-Jyllannissa saksa on kansallinen 
vähemmistökieli. Färsaarilla sekä fääri että tanska ovat virallisia kieliä, mutta fääri on 
määritelty laissa pääkieleksi. Grönlannissa on oma kielilaki, jonka mukaan virallinen 
kieli on grönlanti.

Norjassa on kaksi virallista kielimuotoa: kirjanorja (bokmål) ja uusnorja (nynorsk). 
Lisäksi virallisia vähemmistökieliä ovat saame, kveeni, romani ja romanes.

Suomen virallisia kieliä ovat suomi ja ruotsi. Ahvenanmaalla ruotsi on ainoa virallinen 
kieli. Myös saamella on virallisen kielen asema saamelaisten kotiseutualueella 
Pohjois-Suomessa.

Islannissa islanti on ainoa virallinen kieli.

Lisäksi maiden omat viittomakielet lasketaan vähemmistökieliksi kaikissa muissa 
Pohjoismaissa paitsi Tanskassa.





Kieleni rajat merkitsevät maailmani rajoja.

Ludwig Wittgenstein





Poliittinen kartta määrää  
kielen pelikentän
FREDRIK LINDSTRÖM

Vuonna 1997 eräs tanskalaisnainen jätti yksivuotiaan lapsensa 
vaunuihin New Yorkissa sijaitsevan baarin ulkopuolelle ja meni  
sisälle drinkille. Paikalle kutsuttiin poliisi, äiti pidätettiin ”lapsen  
hoidon laiminlyönnistä”, lapsi otettiin huostaan ja asiasta  
käynnistettiin oikeusprosessi. Ruotsalaiselle naiselle sattui 
samantyyppinen tilanne Yhdysvalloissa muutama vuosi  
myöhemmin. Molemmissa tapauksissa naiset viittasivat siihen,  
että heidän käytöksensä oli heidän kotimaassaan aivan normaalia, 
mihin Yhdysvalloissa ei aluksi tahdottu uskoa lainkaan.



FREDRIK LINDSTRÖM : Onko Pohjolalla kieli SOLMUSSA?

14 15NÄMÄ TAPAHTUMAT VOIDAAN LUONNOLLISESTIKIN NÄHDÄ valaisevina 
esimerkkeinä maailmassa vallitsevista kulttuurieroista, mutta samalla niitä 
voidaan pitää sosiaalisen luottamuksen mittana, jonka katsotaan (aivan syystä) 
olevan tunnusomaista juuri Skandinavian asukkaille. Vain harvoissa maailman 
maissa pääosa väestöstä kertoo luottavansa kanssaihmisiinsä, ja Pohjoismaiden 
asukkaat kuuluvat heihin. Tätä kutsutaan usein ”pohjoismaiseksi malliksi”, 
joka muodostaa pohjoismaisten yhteiskuntien perustan ja on syynä siihen, 
miksi Pohjoismaat usein sijoittuvat kymmenen kärkeen erilaisten hyvinvoin-
tinäkökohtien mittauksissa.

Koska olen vakuuttunut siitä, että kielen kehitys on pikemminkin tulosta yhteis-
kuntakehityksestä kuin siihen johtanut syy, minua kiinnostaa, mikä merkitys 
pohjoismaisella yhteiskuntamallilla on tässä yhteydessä. Miten se, että 
ympäröivä maailma näkee meissä tietynlaista pohjoismaista mentaliteettia, 
vaikuttaa meihin? Onko meille etua siitä, että lähennymme muita Pohjoismaita 
ja edistääkö se kieliyhteisöämme? Ja miten oikeastaan voimme ymmärtää 
yhtäläisyyksiämme ja eroavaisuuksiamme?

Pohjoismaisen mallin kuvaamisessa lähtökohtana käytetään usein eräänlaista 
universaalia hyvinvointivaltiota, jossa ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat vahvalla 
sijalla. Valtion tehtävänä on taata vapaille yksilöille oikeus itsensä toteutta-
miseen. Tällaisen niin kutsutun valtioindividualismin yhtenä edellytyksenä on 
hyvin toimiva julkissektori, joka tarjoaa erilaisia sosiaalisia turvaverkkoja niille, 
jotka eivät ole täysin onnistuneet tässä tavoitteessa. Tärkeää on myös, ettei 
hyvinvointipalveluja nähdä köyhille ja avuntarvitsijoille tarjottavana apuna vaan 
kaikille kuuluvina kansalaisoikeuksina.

Pohjoismaat ovat Euroopan reuna-aluetta, mikä näkyy monella tavalla, ennen 
kaikkea kielellisesti ja kulttuurisesti. Emme kuulu yhtä kiinteästi kristittyyn 
yhteisöön, joka on ollut vallalla Euroopassa keskiajalta lähtien. Pohjoismaat ovat 
esimerkiksi ainoita maita, joissa on säilytetty vuoden suurimman juhlapyhän 



joulun esikristillinen nimi – muualla Euroopassa joulun nimi viittaa Kristuksen 
syntymään. Eri yhteyksissä havaittavat pohjoismaiset erityispiirteet eivät ole 
välttämättä ”alkuperäisiä” romanttisesti ajateltuna, vaan ne voivat johtua 
pelkästään sijainnistamme Euroopan laitamilla. Tämä on tavallaan eräänlaista 
syrjään jääneiden kokemaa yhteenkuuluvuutta. Tiettynä aikakautena puutteena 
pidetty asia voi milloin tahansa muuttua kiinnostavaksi eduksi. Nyt, kun joulusta 
on tullut ennen kaikkea kaupallinen perhejuhla, muut kielet etsivät tälle 
keskitalven juhlapyhälle epätoivoisesti neutraalia, uskontoon viittaamatonta 
nimeä, joka Pohjoismaissa on jo käytössä! Vanhanaikaisuus onkin tässä 
tapauksessa modernia.

Tällaisia Pohjoismaiden edellytyksiä kuvastavia esimerkkejä on varmasti vaikka 
kuinka paljon. Yksi on tuttavallinen, sinuttelua ja epävirallisia tervehdysfraaseja 
suosiva puhuttelutyyli, joka levisi Pohjoismaihin kaikkein ensimmäisenä, jo 1960-
luvulla. Tämä ei välttämättä osoittanut modernia ajattelutapaa, koska Ranskasta 
peräisin ollut titteleitä ja vastaavia muodollisuuksia korostanut virallisuus ei ollut 
edes ehtinyt levitä Ruotsissa läheskään kaikkialle. Me emme ehkä yksinkertaisesti 
ole yhtä ”eurooppalaistuneita” kristittyyn, muodolliseen ja perhekeskeiseen 
kulttuuriin kuin muut länsimaat, mikä on nykyisin meille pikemminkin eduksi, 
kun sellaista kulttuuria yhä useammin kyseenalaistetaan. Pystymme joskus jopa 
luopumaan ensimmäisinä epämuodikkaista asioista, koska omaksuimme ne 
viimeiseksi!

Sama voi päteä individualismiimme ja luottamukseemme yhteiskuntakoneistoa 
kohtaan – niissäkin on kyse ajattelutavoista, joista emme koskaan ehtineet 
luopua. Meidän ei tarvitse ihmetellä samankaltaisuuttamme muiden Pohjois-
maiden kanssa. Monet erilaisuuksistamme ovat tietoisesti luotuja, mikä pätee 
jossakin määrin myös maidemme kieliin.

Voidaksemme keskustella pohjoismaisista kielistämme meidän on muistettava, 
että koko kielen käsite totunnaisessa ”kansalliskielen” merkityksessään on 
pikemminkin poliittinen eikä niinkään kielellinen termi. Tätä todistaa mm. se 
yksinkertainen tosiasia, että esimerkiksi Ruotsin Älvdalenin kunnassa puhuttu 
älvdalska eroaa ruotsin kielestä enemmän kuin norja. Siitä huolimatta älvdalska 
on virallisesti Ruotsin murre eikä oma kielensä, kun taas ruotsalaisten paljon 
helpommin ymmärtämä norja on ruotsalaisille vieras kieli. Miksi?

Vastaus on poliittinen. Kuten on tapana sanoa: murre, jolla on oma armeija, 
on kieli, kun taas kieli, jolla ei ole omaa armeijaa, on murre. Ruotsi ja norja ovat 
tietyssä määrin poliittisesti luotuja käsitteitä – ja on epävarmaa, eroavatko ne 
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tarpeeksi toisistaan, jotta ne voidaan kielitieteellisesti määrittää kahdeksi eri 
kieleksi. Meidän kuvitelmamme mukaan norja, ruotsi ja tanska olisivat olleet 
omia kieliään, vaikka historian kulku olisi ollut aivan toisenlainen (tai ainakin 
hieman erilainen). On kuitenkin tärkeää ymmärtää, ettei tässä yhteydessä ole 
mitään itsestäänselvyyksiä eivätkä Pohjoismaat missään tapauksessa ole ennalta 
määrättyjä yksiköitä. Muistamista helpottaa se tosiasia, että Suomi, Norja ja 
Islanti itsenäistyivät vasta 1900-luvulla.

Voimme kuvitella Pohjoismaihin monenlaisia vaihtoehtoisia poliittisia karttoja 
– ja ne kaikki olisivat tietenkin vaikuttaneet alueen kielitilanteeseen. Ruotsin 
murteista bohuslänska tai värmländska olisivat saattaneet olla Norjan murteita 
ja småländska tai västgötska puolestaan Tanskan murteita. Puhumattakaan sitten 
Etelä-Ruotsissa puhutusta skånskasta, joka kielitieteellisesti on nimenomaan 
Tanskan murre, vaikka se on poliittisen käsityksen mukaan ollut Ruotsin murre yli 
350 vuotta. Ja Gotlannissa puhuttava gutniska olisi tietenkin ollut oma kielensä, 
jos Gotlanti olisi ollut itsenäinen valtio. Näin ollen alue, joka olisi toisenlaisessa 
historiallisessa skenaariossa ollut itsenäinen maa, jolla on oma kieli, onkin 
nykyään vain omaa murretta käyttävä kunta.

Koko mielikuvamme kielen käsitteestä on syvästi sidoksissa kuvitelmaamme 
kansallisvaltiosta luonnollisena yksikkönä, joihin maailman maaalueet on jaettu. 
Esikristilliseen aikaan hallinnut valtakäsite oli juuri valta, kuten Danaväldet 
eli Tanskan valta tai Sveaväldet eli Ruotsin valta. Silloisilta maantieteellisesti 
epämääräisiltä alueilta puuttui keskusvalta ja niitä hallittiin väkivallan, rosvoilun 
ja suojeluverojen avulla – mikä muistuttaa nykypäivän rikollisten harjoittamaa 
suojelutoimintaa. Tällaisessa vallankäytössä on toisarvoista, mitä kieltä 
kansalaiset puhuvat, kunhan he tottelevat ja maksavat veronsa.

Maantieteellisesti rajatussa valtiossa asia on toisin! Keskusvalta tarvitsee 
viestintävälineen, jonka avulla se voi pitää maan yhtenäisenä ja hallita sitä – 
valtion ja kansalaisten on yksinkertaisesti pystyttävä ymmärtämään toisiaan. 
Tämä on käytännöllinen lähtökohta ”yksi maa – yksi kieli” -ajattelulle. On 
myös toinen, pikemminkin retorinen lähtökohta, eräänlainen pseudolooginen 
todistusmalli. Sen mukaan ruotsin kielen kehittymisen yhtenä tehtävänä on 
todistaa, että Ruotsissa asuvat ovat ruotsalaisia – tämä on eräänlainen ylemmän 
tason kehäpäätelmä, jolla on ollut poliittista merkitystä.

Mannermaisesta näkökulmasta kaikkien skandinaavisten kielten voidaan sanoa 
olleen aluksi ”tanskaa”. Jopa islantilainen Snorre Sturlasson väitti 1200-luvulla 
kirjoittavansa tanskaksi! Pitkän aikaa ainoastaan yksi toinen pohjoismainen 
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kieli pyrki todistamaan ja puolustamaan asemaansa tanskan rinnalla – ja tämä 
kieli oli ruotsi. Terminä ruotsi eli vakiintumatonta ja hapuilevaa elämää koko 
keskiajan, mikä tietenkin heijasti suoraan silloista poliittista tilannetta. Ruotsin 
kuningaskunta joutui toistuvasti taistelemaan riippumattomuudestaan Tanskan 
kuningaskuntaa vastaan. Vielä 1600-luvulla oli nähtävissä, miten ruotsi pyrittiin 
kielinormien avulla erottamaan tanskasta. Silloin ruotsin sanoihin, esim. tala 
ja piga, yhä yleisemmin lisätylle loppu-a:lle ei juurikaan löydy perusteita 
Ruotsin murteista. Siitä tuli kuitenkin se erityispiirre, joka erotti ruotsin tanskan 
e-päätteellisistä sanoista, kuten tale ja pige. Vastaavanlaisia esimerkkejä on 
nähtävissä 1800-luvun norjassa, jolloin kieli lopullisesti irrottautui tanskasta.

Juuri kielen erottaminen tanskasta oli selvä suuntaus, koska kaikki skandinaa-
viset kielet ovat eräässä mielessä tanskan variaatioita. Todistusvelvollisuus on 
ollut eri kansanryhmillä, jotka ovat halunneet korostaa tiettyä itsenäisyyttä. 
Heidän tehtävänään on ollut osoittaa, ettei heidän puhumansa kieli ole 
tanskaa. Monet kansalliskielten välisistä eroista ovat siis suorastaan väkinäisiä, 
koska olemme tarvinneet erilaisuuksia vakuuttaaksemme itsemme kansallisval-
tion auktoriteetista.

Jos haluaa analysoida Norjan kielitilannetta ja maan kahta virallista kielimuotoa 
pelkästään poliittisesta näkökulmasta, voi joutua kiusaukseen nähdä asian 
todisteena siitä, ettei kirjanorja eli bokmål onnistunut täysin erottautumaan 
tanskasta, minkä vuoksi sitä täydennettiin toisella, norjalaisemmalla kieliver-
siolla. Yhdessä ne täyttävät – hieman eri näkökulmista – kansalliskielen kaksi 
kantavaa tehtävää: kirjanorja toimii viestintävälineenä ja uusnorja eli nynorsk 
identiteetin luojana.

Ilman kansalliskieltä maan identiteetti on heikompi, mikä saattaa heikentää 
myös valtion auktoriteettia. Ruotsi on maa, jossa asuu ruotsalaisia, jotka 
puhuvat ruotsia. Mitä vakuuttuneempia olemme tästä asiasta, sitä helpommin 
voimme rakentaa vahvan valtiokoneiston – ruotsalaisia yhdessä pitävän 
magneetin. Juuri vahvat valtiot ja kansalaisten valtioita ja toisiaan kohtaan 
tuntema luottamus ovat monien mielestä pohjoismaisen mallin ratkaisevia 
menestystekijöitä. Olemme yksinkertaisesti sanoen tietoisesti eriytyneet 
toisistamme voidaksemme rakentaa kansallisvaltioita – jotka kansainvälisestä 
näkökulmasta ovat silti ymmärrettävästikin hyvin samanlaisia. Tämä on myös 
saattanut olla edellytyksenä luottavaisen suhteen rakentamiselle valtion ja 
kansalaisten välille.
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Kielessä heijastuvat myös enemmän tai vähemmän tietoiset poliittiset 
muutokset. Olen esimerkiksi vakuuttunut siitä, että ruotsi ja tanska, joiden 
puhujat ymmärtävät toisiaan Skandinavian asukkaista huonoimmin, ovat 
viimeisen kahdensadan vuoden aikana eriytyneet toisistaan paljon maiden 
erilaisen sosiaalisen kehityksen vuoksi. Ruotsin keskiluokan vakiintuminen 
on raivannut tietä riikinruotsille, joka monilta osin perustuu aiemmin kovin 
parjattuun nk. ”rakennusmestarin ruotsiin”, jossa sanat lausutaan samalla 
tavalla kuin ne kirjoitetaan. Se on kehittänyt ruotsin ääntämistä kirjoitusasun 
mukaisempaan suuntaan, kun taas tanska monien muiden kansalliskielten 
tavoin perustuu edelleenkin sosiaalisen eliitin puhekieleen. Ruotsin kehitys 
kohti puhuttua kirjakieltä on vaikeuttanut perinteisempänä puhekielenä 
pidetyn tanskan ymmärtämistä entisestään. Ruotsalaisten on myös eri 
tutkimusten mukaan hieman vaikeampi ymmärtää tanskaa kuin päinvastoin.

Ei pidä myöskään aliarvioida Kööpenhaminan vahvaa dominanssia tanskan 
kielessä. Kööpenhaminan murteesta on tullut käytännössä koko Tanskan kieli. 
Tanskalaiset puhuvat siis yhä yleisemmin Kööpenhaminan murretta, kun taas 
ruotsalaisten puhe kuulostaa entistä enemmän sisäluvulta. Viime sukupolvien 
aikana kehittyneet kielelliset erilaisuudet tukevat myös kaavamaista käsitys-
tämme eroista kansojemme luonteenpiirteissä – tanskalaisia pidetään rentoina 
ja ruotsalaisia hieman jäykkinä ja byrokraattisina. Kieli ei siis tässäkään 
tapauksessa muovaa todellisuutta, mutta se voi auttaa vahvistamaan meillä jo 
olevia käsityksiä.

Kielten hajaantuminen Pohjoismaissa on ”orgaanista” mutta tukee samalla 
tietyssä määrin poliittisia tarkoituksia. Lisäksi se vahvistaa käsityksiämme 
erilaisuuksistamme – varsinkin kun etsimme juuri eroja. Kun välillä keskitymme 
yhtäläisyyksiimme, se tuntuu yleensä johtuvan jostain taustalla vaanivasta 
uhkasta. Ei taida olla sattumaa, että pohjoismaiset yhtenäisyyspyrkimykset 
huipentuivat 1800-luvun jälkipuoliskolla. Tärkeä virstanpylväs oli vuoden 
1869 suuri pohjoismainen oikeinkirjoituskokous. Romantiikan aikakaudella 
ihannoitiin mielellään menneisyyttä, mutta se ei pelkästään riitä selitykseksi. 
Skandinavismin voidaan katsoa olevan seurausta myös Ruotsin ja Tanskan 
valtiollisen aseman heikentymisestä.

Ruotsi oli jo vuonna 1809 menettänyt Suomen, ja Tanskan oli pitkään kestä-
neiden levottomuuksien jälkeen lopulta vuonna 1864 pakko luovuttaa Jyllannin 
eteläisin osa (Schleswig-Holstein) Preussille. Vuoden 1869 pohjoismainen 
oikeinkirjoituskokous ajoittui 1860-lopun nälkävuosien yhteyteen, haavoittu-
vuuden ja muutoksen aikaan. Köyhyys koetteli Pohjoismaita ja maastamuutto 
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oli lähtenyt vauhtiin, samalla kun orastavan teollistumisen mukanaan tuomat 
muutokset alkoivat näkyä yhteiskunnassa. Sellaisina aikoina on helppo unel-
moida suurenmoisesta yhteisestä menneisyydestä ja korvaamattomasta kieli-  
ja kulttuuriperinnöstä.

On ilmiselvää, että kiinnostus skandinavismia ja yhteistä kieltä kohtaan viileni 
turvattomuuden vähetessä ja hyvinvointiyhteiskunnan vakiintuessa. Tämä 
havaittiin erityisen selvästi Ruotsissa, jossa prosessi myös oli nopein. Vuoden 
1906 oikeinkirjoitusuudistuksen myötä ruotsi alkoi erkaantua pohjoismaisesta 
kieliyhteydestä. Mielestäni on oireellista, että 1900-luvun tärkein yhteispohjois-
maista suuntausta vahvistanut uudistus – nimittäin å-kirjaimen ja substantiivin 
pienen alkukirjaimen käyttöönotto norjassa ja tanskassa – tulivat toisen maail-
mansodan ja Pohjoismaiden silloin kokeman haavoittuvuuden vanavedessä. 
Sekä tämä uudistus että sen ajankohta tuntuvat kuitenkin tässä yhteydessä 
melko toisarvoisilta. Vaikuttaa siltä, että teemme yhteistyötä vain silloin, kun 
todellakin tarvitsemme toisiamme, tai ainakin kun pelkäämme asian olevan 
niin. Onko se oikeastaan kovinkaan yllättävää?

Pohjoismaat vaikuttavat nykyään, aivan kuten maiden kansalaisetkin, hyvin 
menestyviltä individualisteilta. Ne ovat voittajia – ja voittajat selviytyvät 
omillaan, koska menestys johtuu osaltaan juuri siitä, että maa on muokannut 
itsensä riippumattomaksi ympäristöstään. Maiden elintaso on maailmassa 
huippuluokkaa, niin materiaalisissa arvoissa ja terveydessä kuin yksilöiden 
vapaudessakin mitattuna.

On olemassa lukemattomia esimerkkejä Pohjoismaiden johtavasta asemasta 
kansainvälisissä menestystä mittaavissa tilastoissa. Norja, Ruotsi, Suomi ja 
Tanska ovat usein kaikki neljä erilaisten mitattavien hyvinvointikriteerien 
kärkilistoilla. Kaikki ovat koetussa onnessa kymmenen parhaan joukossa – 
Tanska jopa ykkösenä. Tulonjakautumista mittaavan Gini-kertoimen mukaan 
Ruotsi ja Tanska ovat maailman taloudellisesti tasa-arvoisimpia maita, ja 
samassa tilastossa Norja on viidennellä ja Suomi kahdeksannella sijalla. 
Kun Newsweek rankkaa maailman parhaat maat, Pohjoismaat sijoittuvat 
yleensä aina kärkeen. Norja, Ruotsi ja Suomi ovat sitä paitsi kukin vuorollaan 
onnistuneet nappaamaan ykkössijan viime vuosina.

Vastaavanlaisia esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. Norja, Ruotsi, Suomi ja 
Tanska nappaavat neljä kuudesta ensimmäisestä sijasta myös nk. Corruption 
perceptions indexissä, jonka laatija on Transparency International, riippumaton 
korruptiota valvova organisaatio. Eikä Islantikaan jää muista Pohjoismaista 
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paljon jälkeen. Pelastakaa Lapset todistaa, että Norja on äideille paras maa 
Islannin ja Ruotsin edellä.

Mielenkiintoista tässä on se, että maidemme – ainakin paperilla – onnistuneilla 
valtiorakennelmilla on monia yhteisiä piirteitä. Meidän osittain tekemällä 
tehdyt valtionrajamme ovat ulkomaailman silmissä varmaankin melko toisar-
voisia. Monet pitävät ”Scandinaviaa” yhtenä yksikkönä, joka olisi yhtä hyvin 
voinut olla vain yhtä ja samaa maata. Jos ympäröivä maailma näkee jotain 
tavoiteltavaa ja arvokasta ”Scandinaviassa” ja sen yhteiskuntamallissa – tai 
nykypäivän terminologiaa käyttäen: näkee sen vahvana brändinä – me kaikki 
haluamme saada siitä osamme. Se tulee vaikuttamaan myös kieleen.

Tämä on epäilemättä myös tärkein kannustin pitkään aikaan Pohjoismaiden 
kulttuurisen, poliittisen, taloudellisen ja siten myös kielellisen yhteistyön 
lisäämiseen. Minkä tien me valitsemme? Nyt kun luottamus ja vahvat valtiot 
on rakennettu, meidän ei tarvitse enää pyrkiä erottamaan maidemme 
kieliä toisistaan, vaan voimme lähestyä toisiamme käytännön syistä. Uusi 
Juutinrauman ö on loistava käytännön esimerkki siitä, miten yksinkertaisesti 
se voi tapahtua. Meidän ei kuitenkaan pidä tietoisesti taistella englantia 
vastaan, koska pohjoismainen kieliyhteys, joka on jollakin tapaa kiintiöity, ei 
ole minkään arvoinen. Yhteys voi syntyä vain siitä, että pyrimme tosissamme 
tekemään yhteistyötä ja että voimme hyötyä siitä jotenkin.

Avain voi hyvinkin olla siinä, miten hyvin opimme pitkällä aikavälillä käsittele-
mään esikuvan asemaamme – ja että ymmärrämme, miten ohimenevä tila 
se voi olla. Historiansa tuntevat tietävät, että Pohjoismaiden menestystarina 
on ainutlaatuinen ja että olemme kohonneet köyhyydestä ja kurjuudesta 
maailman hyvinvointitilastojen kärkeen vain muutaman sukupolven aikana. 
Voi myös olla syytä oivaltaa, että moderniutemme saattaa olla osittain vain 
näennäistä, ja muistaa, että asia, jota pidetään jonakin aikana vahvuutena, 
voi toisena aikana olla heikkous. Meidän on myös päästävä siitä harhakuvitel-
masta, että eri Pohjoismaat ovat luoneet menestyksensä ”omin avuin”. Tämän 
tiedostaminen voi antaa tiettyä nöyryyttä, joka ei ole pelkästään pukevaa vaan 
myös hyvin rakentavaa.

Joukkueurheilussa on tapana sanoa, että joukkue on kaikkein haavoittuvaisin 
riemuitessaan juuri tekemästään maalista. Tämän heikkouden tiedostavat 
menestyvät yleensä parhaiten. Kaikkein suurin vahvuus on ehkä tietoisuus 
omasta haavoittuvuudesta – se muodostaa kaiken yhteenkuuluvuuden perustan.



On turha yrittää kerta kaikkiaan määrätä elävälle 
kielelle järkkymättömiä sääntöjä. 

Elias Lönnrot





Kieli tilanteen mukaan – 
Tanskan kuningatar 
MARGRETHE II 
vaalii pohjoismaisuutta
KUNINGATAR MARGRETHE II ottaa vastaan Amalienborgin linnan 
kauniissa kirjastossa Kööpenhaminassa. Maailmankirjallisuuden 
ja taidekirjojen keskellä hän kertoo läheisestä suhteestaan kieliin 
ja kirjallisuuteen. Monet kulttuurin alat ovat kuningattarelle 
henkilökohtaisesti hyvin läheisiä, hän lukee paljon ja käy usein 
Kööpenhaminan Kuninkaallisessa teatterissa. Hän puhuu 
innostuneesti ja osaavasti kieliasioista täysin virheettömällä ruotsin 
kielellä, jossa ei kuulu minkäänlaista vierasta korostusta. Hän ei 
kuitenkaan pidä ruotsia äidinkielenään, vaan äidinkieli on tanska. 
Lisäksi hän osaa erinomaisesti englantia, ranskaa ja saksaa. 
Kuningattarelle myönnettiin vuonna 1989 Tanskan äidinkielen 
yhdistyksen vuotuinen palkinto.

Margrethe on ollut Tanskan kuningattarena 40 vuotta. Hänen 
mottonsa on: ”Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke” 
(Jumalan apu, kansan rakkaus, Tanskan voima). Hänen suosionsa 
Tanskan kansan keskuudessa on vankka ja järkkymätön.
Pohjoismaiden kielten säilyttäminen ja vahvistaminen ja 
pohjoismainen yhteistyö ovat hänelle itsestään selviä asioita.
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on puolestaan kotoutumisen avain. Ihmisen on opittava kieli kunnolla 
voidakseen osallistua asuinmaansa yhteiskuntaan. Jos ei opi kieltä, jää ikuiseksi 
muukalaiseksi. Kieli on tärkeä myös lapsille. Kieli tuo ulottuvillemme ympäristön, 
maan ja ihmiset ja tarjoaa meille mahdollisuuden kommunikoida ja keskustella 
keskenämme, kuningatar sanoo.

Kuningatar Margrethe suhtautuu perusmyönteisesti kielen kykyyn todella toimia 
viestinnän välineenä ja ihmisiä yhdistävänä tekijänä. Huolimatta asemastaan 
kuningattarena, tai kenties juuri sen takia, hän ei yhdy teorioihin, joiden 
mukaan kieli on pääasiallisesti vallankäytön väline. Tietoisen myönteinen 
asenne perustuu siihen, että Margrethe on paneutunut kieliin ja kielikysymyksiin 
tavattoman monipuolisesti. Kiinnostus heräsi jo lapsuudessa osittain hänen 
oman monikielisen taustansa ansiosta.

Tanskan, Norjan ja Ruotsin kuningashuoneet ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. 
Avioliittoja on solmittu yli Pohjoismaiden rajojen, ja hovien välille on syntynyt 
läheisiä perhesuhteita. Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa on Tanskan 
kuningattaren serkku, ja he viettivät lapsuuden kesiä yhdessä. Kuningattaren 
äiti kuningatar Ingrid oli Ruotsin kuningas Kustaa VI Adolfin ja hänen englanti-
laissyntyisen ensimmäisen vaimonsa prinsessa Margareetan tytär. Ingrid meni 
vuonna 1935 naimisiin Tanskan prinssin ja tulevan kuninkaan Fredrik IX:n kanssa.

– Äitini oli kaksikielinen, hänen kotikieliään olivat sekä englanti että ruotsi, 
ja heti naimisiin mentyään hän opetteli tanskaa, kuningatar Margrethe kertoo. 
Hän oppikin puhumaan tanskaa erittäin hyvin, vaikka hänellä tietysti oli 
hienoinen korostus. Isäni mielestä hänen korostuksensa oli viehättävä! Minulle 
sanottiin joskus, että puhuin äitini korostuksella, koska matkin äitiäni.
Kesäisin Tanskan ja Ruotsin pikkuprinsessat – Hagasessorna eli Hagan prinsessat 
– tapasivat Sofierossa, Kustaa VI Adolfin Helsingborgin lähellä sijaitsevassa 
kesälinnassa. Tanskalaiset ja ruotsalaiset serkukset leikkivät kauniissa 
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linnanpuistossa, josta oli näköala Juutinrauman yli Tanskaan. Kuningatar muistaa 
viimeisen Sofieron-kesän vuonna 1943, ennen kuin Saksan tiukentuva miehitys 
esti vierailut.

– Olin vähän yli kolmevuotias, ja muistan vain hämärästi, että vierailimme 
äitini Ingridin kanssa serkkujen luona salmen toisella puolella, kuningatar 
kertoo. Ymmärsin mitä serkkuni sanoivat, mutta he eivät ymmärtäneet minua. 
Palasimme autolla kotiin – äiti ajoi itse – ja ajoimme rantatietä pitkin kohti 
Kööpenhaminaa. Muistan miten pyysin äitiä opettamaan minulle ruotsia, niin 
että serkkuni ymmärtäisivät puhettani. 

Kuningattaren äiti alkoi sitten lukea Margrethelle Elsa Beskowin satuja 
ja tilaisuuden tullen myös puhua hänelle ruotsia. Koska Margrethe oli 
enimmäkseen tanskalaisen lastenhoitajan hoivissa, ruotsin harjoitteluun ei 
aina jäänyt kovin paljon aikaa. Kuningatar muistaa, että ruotsin puhuminen 
oli hauskaa, koska tutut sanat sai lausua aivan uudella tavalla.

Sodan päätyttyä vuonna 1945 kesälomia alettiin taas viettää Ruotsissa, ja 
Margrethe pääsi taas harjoittelemaan ruotsin puhumista. Hänen pikkusisarensa 
Benedikte sairastui kesällä 1948, ja tanskalainen lastenhoitaja oli sairaalassa 
hänen luonaan, jolloin Margrethe sai viettää enemmän aikaa äitinsä kanssa 
ja puhua ruotsia. Nyt hän sai toden teolla otteen ruotsin kielestä ja pystyi 
puhumaan sitä vaivatta perheen tuntemien muiden ruotsinkielisten lasten 
kanssa.

Kymmenen yhdentoista ikäisenä Margrethe sai muiden tanskalaislasten tavoin 
lukea ruotsia koulussa.

– Se oli hiukan hankalaa, kuningatar kertoo. Opettajan ruotsi ei nimittäin 
kuulostanut aivan siltä, mihin hän oli tottunut. 

– Tiesin, ettei minun pitäisi sanoa vastaan opettajalle, mutta kyllä minua silti 
hiukan häiritsi se, ettei hän ääntänyt ruotsia samalla tavalla kuin äiti. Sitten kun 
oli minun vuoroni lukea ääneen luokassa, luin kuitenkin omalla tavallani. Myös 
kuningattaren sisaret oppivat ruotsia. Saksalaisen prinssin kanssa naimisissa 
oleva prinsessa Benedikte ja Kreikan entisen kuninkaan kanssa naimisissa oleva 
Anne-Marie puhuvat kumpikin erinomaista ruotsia.

Kuningatar Margrethe oli isoisänsä Ruotsin kuningas Kustaa VI Adolfin tavoin 
hyvin kiinnostunut arkeologiasta. Hän matkusti isoisänsä kanssa Italiaan ja oli 
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mukana kaivauksissa, joita ruotsalaiset arkeologit tekivät etruskien muinaisilla 
asuinsijoilla. Siellä hän oppi teini-ikäisenä “aikuisten” ruotsia, eli puhumaan 
vakavista asioista ja käyttämään tieteellisiä termejä ja puhumaan muutakin kuin 
tavallista arkikieltä. Nykyään kuningatar on sitä mieltä, että hänen ruotsin kielen 
taitonsa on jäänyt hänen tuolloin oppimaansa kuusikymmentäluvun ruotsiin. 
Tähän on kuitenkin syytä suhtautua varauksella.

–  Pohjoismaiset kielet ovat sävelkulultaan aivan erilaisia, Margrethe toteaa. 
Esimerkiksi ruotsin ja tanskan sointi ovat aivan erilaisia. Kyse on ennen kaikkea 
modulaatiosta, kuten jo äitini sanoi. Ruotsinkielen äänentaajuus on paljon 
korkeampi, ruotsalaiset puhuvat diskantissa, kun taas tanskalaisten ääniala on 
lähinnä basso. Ruotsin sävelkulku hyppelehtii sitä paitsi aivan kuin vuoristorata, 
tanskaa taas puhutaan tasaisemmin. Myös kirjaimet äännetään eri tavalla.

– Tanskalaiset sorauttavat r:ää kurkussa, mikäli ylipäätään ääntävät sitä, 
Margrethe sanoo. Tanskan kielessä r:ää ei äännetä kielenkärjellä, paitsi joissakin 
yksittäisissä murteissa. Myös tanskan u-kirjain äännetään ruotsissa aivan eri 
tavalla. Kaikkein hankalin äännettävä hyvää ruotsin ääntämistä tavoittelevalle 
tanskalaiselle on kuitenkin ruotsin suhuänne. Monetkaan tanskalaiset eivät 
selviydy tästä lorusta: ”Försök sköta sjuhundrasjuttiosju sjösjuka sjuksköterskor 
på sjön”! Ruotsalainen taustani on itse asiassa tartuttanut koko Tanskan 
kuningasperheen, joka ääntää ruotsin suhuäänteen hieman eri tavoin kuin 
tanskalaiset yleensä, kuningatar sanoo. 

– Samat ruotsin, norjan ja tanskan sanat voivat myös tarkoittaa aivan eri asioita. 
Ruotsissa rar tarkoittaa kilttiä tai harvinaista, tanskassa ystävällistä ja norjassa 
hieman outoa. Sen vuoksi en varmuuden vuoksi yleensä käytäkään sitä sanaa 
käydessäni Norjassa, kuningatar hymyilee. 

Norja onkin yksi hänen mieluisimmista matkakohteistaan, ja Norjan kuningatar 
Sonja on hänen läheinen ystävänsä. He vaeltavat ja hiihtävät yhdessä Norjan 
tuntureilla. Entä mitä kieltä kuningatar puhuu Norjassa? Kirjanorja eli bokmål 
on kirjoitettuna varsin samanlaista kuin tanska, mutta ääntämys on erilainen. 
Kuningatar Margrethe ratkaisee ongelman puhumalla eräänlaista sovellettua 
tanskaa:

”Luulen, että ruotsin opetuksen vähentämiseen 
Suomen kouluissa tulisi suhtautua varovaisesti.”
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– Voin aivan hyvin puhua tanskaa, kunhan vain muistan sanoa femti ja seksti 
sen sijaan, että sanoisin halvtreds ja tres, kuningatar nauraa ja kuvailee eloisasti 
ihmisten hämmentyneitä ilmeitä, kun joku käyttää vaikeasti hahmotettavia 
tanskalaisia lukusanoja. Hän pohtii, onko norja kenties vaikuttanut hänen 
ruotsiinsa, jossa on aavistuksenomainen norjalainen vivahde. 

Kuningatar Margrethen syntyessä 16. huhtikuuta 1940 – vain muutama päivä 
sen jälkeen, kun Saksa oli miehittänyt Tanskan – Islanti oli edelleen osa Tanskan 
kuningaskuntaa. Sen vuoksi kuningattarella on myös islantilainen etunimi 
Þórhildur. Se ei tosin tarkoita sitä, että hän osaisi islantia. Häntä kuitenkin 
kiehtoo muinaisislantilainen kirjallisuus, jota hän on lukenut tanskankielisinä 
käännöksinä. Sen sijaan hän on opetellut hiukan fäärin kieltä, ja ollessaan 
virallisella vierailulla Färsaarilla hän pitää aina pienen osan puheestaan fääriksi.

Kuningatar on pohjoismaisen yhteistyön suojelija ja pitää erittäin tärkeänä 
maidemme välisten tiiviiden yhteyksien säilyttämistä. Hänen mielestään kieli on 
siinä keskeisessä asemassa.

– Me tanskalaiset äännämme huolimattomasti, samoin ruotsalaiset, ja siksi 
meidän on joskus vaikea ymmärtää toisiamme. Onhan kuitenkin aivan 
uskomatonta, että pystymme ymmärtämään toisiamme, hän sanoo ja toteaa, 
että on suuri rikkaus voida puhua omaa kieltään, sen sijaan että joutuisi 
turvautumaan vieraaseen kieleen. Hän mainitsee myös Suomen erityistilanteen 
ja sen, että yhä harvemmat suomalaiset oppivat koulussa ruotsia.

– Ruotsin kielihän avaa Suomelle muut Pohjoismaat. Luulen, että ruotsin 
opetuksen vähentämiseen Suomen kouluissa tulisi suhtautua varovaisesti, 
kuningatar sanoo.

Englannin käyttämisen Pohjoismaiden keskinäisessä yhteydenpidossa hän torjuu 
kokonaan.

– Englannin käyttäminen Pohjoismaiden välisessä yhteydenpidossa tarkoittaisi 
mielestäni sitä, että olemme epäonnistuneet. Kieli tilanteen mukaan, kuningatar 
toteaa. Englannin kieli on hyvin tärkeä, mutta sen paikka ei ole pohjoismaisessa 
yhteistyössä. Hänen mielestään omaksumme myös liian helposti englantilaisia 
lainasanoja pohjoismaisiin kieliin. Ruotsi on ollut siinä muita edellä, kuningatar 
arvioi ja muistelee, miten ruotsalaiset alkoivat käyttää lainasanoja tejp ja tejpa 
paljon ennen tanskalaisia.



Tanskan kuningatar MARGRETHE II : Onko Pohjolalla kieli SOLMUSSA?

28 29

Kielen merkityksestä identiteetin ja kulttuurin kantajana ollaan yleisesti yhtä 
mieltä. Tarkoittaako tämä sitä, että kuningatar kokee olevansa eri ihminen sen 
mukaan, puhuuko hän ruotsia vai tanskaa?

– Ehkä hiukan, on siinä jotakin eroa, hän vastaa. Esimerkiksi puhuttelutavat 
poikkeavat toisistaan. Kun opin lapsena ruotsia, en saanut koskaan sinutella 
tai teititellä vanhempia ihmisiä, kuten Tanskassa oli tapana. Emme sanoneet 
ruotsiksi “Haluatteko lisää kahvia?” vaan “Haluaako neiti Karlsson lisää kahvia?” 
Viisitoista- tai kuusitoistavuotiaana se oli minulle vierasta, mutta äiti huomautti 
asiasta, jos sanoin sinä tai Te. Emme saaneet sinutella tai teititellä myöskään 
isoisääni Ruotsin kuningasta. Häntä piti aina puhutella kolmannessa persoonassa 
ja sanoa “isoisä”, Margrethe muistelee. 

– On tietysti sellaisiakin eroja, jotka saavat joskus sanan muuttumaan 
käännettynä joksikin muuksi: Ruotsin lingon ja tanskan tyttebær – nehän 
tuntuivat ja maistuivat aivan eri marjoilta!

Kuningattaren taustalle, kuten hänen nykyiselle arkielämälleenkin, on ominaista 
monikielisyys. Hänen puolisonsa prinssi Henrik on syntyjään ranskalainen. Hänen 
poikiensa kruununprinssi Frederikin ja prinssi Joakimin vaimot ovat syntyneet 
ulkomailla, toinen Australiassa, toinen Ranskassa.

– Joskus puhumme varsinaista sekakieltä, kuningatar nauraa. Mieheni on 
ranskalainen ja puhumme kotona useimmiten tanskaa. Prinssipuoliso ymmärtää 
ruotsia, ja hän totesi jo kauan sitten, että sitä on helpompi ymmärtää, sillä siinä 
äännetään lähes kaikki!

Kuningatar ja hänen sisaruksensa olivat käytännössä kolmikielisiä jo lapsena. 
Koska kuningatar Ingridillä oli kaksi äidinkieltä, ruotsi ja englanti, ja kuningas 
Frederik IX oli tanskalainen, kuningatar oppi englantia ja tanskaa äidinkielinään 
ja sai jo lapsena ruotsia oppiessaan vielä kolmannen äidinkielen, olkoonkin ettei 
hän itse enää pidä sitä sellaisena.

Hänen poikansa kruununprinssi Frederik ei puhu virheetöntä ruotsia, mutta 
pystyy sovittamaan tanskansa sellaiseksi, että ruotsalaiset ymmärtävät sitä. Se 
kävi selvästi ilmi tämän vuoden alkupuolella, kun hän hiihti Ruotsin Vasaloppetin 
ja vastaili hieman hengästyneenä tv-toimittajan kysymyksiin. 

Ruotsin kieli ei sinällään näy erityisen paljon kuningattaren arjessa. Mutta jos hän 



lukee ruotsalaisen kirjailijan kirjan, hän lukee sen alkukielellä, ei käännöksenä. 
Hän nauttii taitavasta kielenkäytöstä.

– Hyvin kirjoitettu ruotsi on suurenmoista, mutta sitä ei ehkä näe nykyään yhtä 
usein kuin ennen, hän miettii ja ylistää samalla hyvin ilmaistun suullisen ruotsin 
tyylikkyyttä. Kuningatar arvostaa erityisesti suomenruotsia ja sen joskus hieman 
vanhahtavan oloisia koukeroisia sanamuotoja.

Kuningatar Margrethen kielellinen lahjakkuus on häkellyttävää. Itse hän 
pitää sitä lähinnä synnynnäisenä taipumuksena. Kaikki kolme sisarusta – hän 
itse,  Benedikte ja Anne-Marie – ovat oppineet kieliä helposti. Hänen yleinen 
neuvonsa kielen oppimiseen on, että kannattaa seurustella mahdollisimman 
paljon ihmisten kanssa, joiden kieltä haluaa oppia. Kieltä on tietysti myös sitä 
helpompi oppia, mitä aikaisemmin elämässään sen kanssa joutuu tekemisiin.
Vaikka kieltä puhuisi ja lukisi vaivatta, kirjoittaminen ei välttämättä ole yhtä 
helppoa. Kuningatar ei mielestään kirjoita ruotsia yhtä hyvin kuin puhuu, mutta 
hän sai harjoitella sitäkin jo lapsena.

– Saimme joululahjoja Ruotsin kuningasperheeltä Tukholmasta, ja meidän piti 
kirjoittaa kiitoskirjeet ruotsiksi. Jouduimme sillä tavalla harjoittelemaan myös 
ruotsin kirjoittamista. Opin nopeasti, että ruotsiksi kirjoitetaan tack eikä tak 
kuten tanskaksi. Se olisikin näyttänyt muuten aika hassulta.

Hänen kiinnostuksensa kieliin on johtanut joihinkin käännösprojekteihin. Hän on 
kääntänyt sekä ruotsista että ranskasta tanskaan. Yhdessä miehensä kanssa hän 
on kääntänyt tanskaksi Simone de Beauvoirin Tous les hommes sont mortels 
(Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia). Hän pitää ranskan kielen rikkaista vivahteista, 
samoin kieliopista ja hienostuneista lauserakenteista. On vaikea kääntää 
ranskasta tanskaksi niin, että säilyttää sisällön siirtämättä kuitenkaan sellaisenaan 
tanskaan ranskan mutkikkaampaa kielellistä asua.

– Sitä on muutettava aika tavalla, jotta saisi ilmaistua saman asian. Asiaa ei 
tehnyt helpommaksi se, että Tous les hommes sont mortels on historiallinen 
romaani, jonka tapahtumat liikkuvat 1200-luvulta aina 1900-luvun puoliväliin ja 
että Simone de Beauvoir käyttää erilaisia kielellisiä ilmaisutapoja sen mukaan, 
mitä aikakautta hän kuvaa. Oli vaativa mutta kiinnostava haaste yrittää löytää 
toimivat vastineet tanskaksi.
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”Jos ei opi kieltä, jää ikuiseksi muukalaiseksi.”
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Hänen mielestään kaikkein vaikeinta on runouden kääntäminen. 

– Romaanin kääntäminen on yksi asia, mutta runoudesta katoaa käännettäessä 
paljon, hän toteaa. Kuningatar Margrethe kehuu samaan hengenvetoon 
ruotsalaista runoutta, joka soljuu hänen mielestään niin kauniisti. Hän on itse 
kääntänyt ranskalaista runoutta – hän on nimittäin tulkinnut miehensä runoja 
tanskaksi.

 – On valtavan kiinnostavaa tutkia kieltä ja yrittää saada tanskannokseen mukaan 
se jokin, jota prinssipuoliso on halunnut ilmaista. 

Margrethe on kääntänyt myös Stig Strömholmin trilogian Dalen, Fälten ja 
Skogen, jonka tapahtumat liikkuvat 400-luvun frankkien valtakunnassa. Romaanit 
olivat hänestä niin kiehtovia ja kauniita, että luettuaan ne hän halusi myös 
kääntää ne. Hän otti sitten yhteyttä Stig Strömholmiin, joka toimi tuolloin 
Uppsalan yliopiston juridiikan professorina.

– Kiehtova työ, ja kääntäessään oppii paljon myös omasta kielestään, kuningatar 
sanoo. Hän puhuu kirjallisuuden merkityksestä kulttuurille ja kielelle, ja tanskasta 
puhuttaessa esille nousee yleensä ennemmin tai myöhemmin Hans Christian 
Andersen. Margrethe arvostaa suuresti hänen tyylikästä, päällisin puolin 
yksinkertaista ilmaisutapaansa, jossa on kuitenkin usein hyvin syvälle luotaavia 
epäsuoria viitteitä.

– Hänen kielensä on niin runollista. Niin täynnä lempeää ironiaa ja hiljaista 
huumoria, mutta joskus hiukan purevaakin. Hänen saduillaan on ollut 
suuri merkitys tanskalaislasten kielelliseen maailmaan. Tanskan kieli ei 
olisi nykyisenlaista ilman hänen satujaan. H.C. Andersenin omana aikana 
monet pitivät hänen kieltään liian kansanomaisena ja arkisena, Margrethe 
toteaa. Joidenkin mielestä se ei ollut edes kirjallisuutta, koska hän kirjoitti 
niin puhekielenomaisesti. Vaikka hänen kielensä onkin jo jonkin verran 
vanhentunutta, sillä on yhä myönteinen vaikutus tanskan kieleen.

Kuningatar Margrethe on kielen ohella hyvin kiinnostunut myös maalaustaiteesta 
ja muista taidemuodoista. Hänen torstai-iltapäivänsä on omistettu maalaamiselle 
ja hän on pitänyt useita näyttelyitä. Hän on tehnyt myös lavastuksia ja 
puvustuksia Kuninkaalliselle teatterille.

– Emmehän me voi elää ilmaisematta itseämme kaikin käytettävissä olevin 
keinoin. Ilmaisemme itseämme puhuessammekin myös kehon kielellä, 
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elehtimällä. Itsensä ilmaisemiseen voi käyttää myös värejä, musiikkia, laulua ja 
tanssia. 

– Silti, ilman kieltä olemme hukassa, kuningatar toteaa.

Kieli ja kielet ovat olleet ja ovat edelleen tärkeällä sijalla Margrethen elämässä, 
eikä voi olla huomaamatta, miten suurella ilolla hän puhuu niistä. Hän toistaa 
haastattelun aikana pari kertaa, että hänen näkemyksensä kielistä saattaa 
olla vanhanaikainen ja ettei hän aina ole erityisen mielissään siitä, miten 
pohjoismaisiin kieliin nykyään suhtaudutaan koulussa. Margrethe muistelee 
nuoruuttaan: hänen ollessaan teini-ikäinen koulussa oli sekä ruotsinkielisiä että 
norjankielisiä lukukirjoja. Hän luki ahkerasti ruotsalaisia klassikoita kuten Selma 
Lagerlöfiä ja Esaias Tegnériä. Kuningatar vajoaa mietteisiinsä.

Sitten hän siteeraa spontaanisti ruotsalaisen romantikon Erik Gustaf Geijerin 
runoa: 

– Det brinnande hjärta, det klappar så fort…





Luulemme ymmärtävämme 
toisiamme, mutta näin ei ole – 
SKAVLANIN apuna ”svorska”
Norjalainen toimittaja FREDRIK SKAVLAN on tehnyt ohjelmia Norjan 
televisioon jo 15 vuotta. Viime vuosina hänen ohjelmaansa on alettu 
esittää myös Ruotsissa, jossa se on noussut suureen suosioon. 
Skavlanin talk show on Pohjoismaiden suosituin keskusteluohjelma, 
ja se kerää keskimäärin kolme miljoonaa katsojaa. Jotta kaikki 
katsojat ymmärtäisivät, mitä ohjelmassa sanotaan, Fredrik Skavlan 
puhuu ”svorskaa” – ruotsin ja norjan sekoitusta. Se on ärsyttänyt 
joitakin Norjan kielenhuoltajia.

Fredrik Skavlanille tärkeintä ei kuitenkaan ole itse kieli. Hänestä 
on pääasia, että ymmärrämme toisiamme, ja sen eteen hän on 
valmis menemään melko pitkälle. Hänen mielestään voimme myös 
unohtaa pohjoismaisen yhteistyön, jos kieltäydymme puhumasta 
englantia. Omaa äidinkieltämme puhuessamme meidän on pyrittävä 
helpottamaan kielen ymmärtämistä: tanskalaisten on mukautettava 
ääntämistään muiden skandinaavisten kielten suuntaan, norjalaisten 
on puhuttava hitaammin ja ruotsalaisten selkeämmin, ja kaikkien on 
käytettävä yhteistä pohjoismaista sanavarastoa. Vasta siten voimme 
syventää pohjoismaista yhteistyötä.



– JULMA TOTUUS ON SE, ETTEMME YMMÄRRÄ TOISTEMME KIELIÄ, jos 
emme mukauta puhettamme! Luulemme ymmärtävämme toisiamme, mutta näin 
ei ole. Tämä on poliittisesti hankala asia. 

Asia aiheutti hankaluuksia myös Fredrik Skavlanille, jonka oli yhtäkkiä pyrittävä 
tekemään itsensä ymmärretyksi tv-studiossa norjan lisäksi myös ruotsiksi, kun 
hänen suosittua keskusteluohjelmaansa alettiin esittää myös Ruotsissa. Hån
ratkaisi ongelman ottamalla käyttöön svorskan eli ruotsin ja norjan sekoituksen.

– Norjalaisille oli haasteellista kuulla minun puhuvan tv-studiossa svorskaa. 
Vanha tuttu juontaja puhui yhtäkkiä kieltä, joka ei ollutkaan puhdasta norjaa, 
Skavlan kertoo. Norjalaiset joutuivat hyväksymään, että istuin tv-studiossa 
”raiskaamassa” omaa kieltäni!

Svorska on eräänlainen käytännön syistä kokoon keitetty sekakieli, jota Skavlan 
alkoi käyttää helpottaakseen keskinäistä kielenymmärrystä. Ensimmäinen 
ohjelma sai hieman vaihtelevan vastaanoton. Useimmat norjalaiset ymmärsivät, 
että Skavlanin oli pakko puhua svorskaa. Monilla oli omia kokemuksia siitä, 
etteivät ruotsalaiset ymmärtäneet heidän puhettaan. Joidenkin norjalaisten 
reaktiot olivat hyvin kielteisiä, ja he nurisivat norjan kielen surkeasta käytöstä 
ja tärvelemisestä. Ruotsalaiset sitä vastoin olivat oikein iloisia. He ymmärsivät 
yhtäkkiä norjaa mielestään erittäin hyvin!

Fredrik Skavlan on nykyään Skavlan sekä norjalaisille että ruotsalaisille. Hän 
on varsin tuttu kasvo molemmissa maissa, ja hänen keskusteluohjelmaansa 
katsotaan joka viikko miljoonissa kodeissa. Mutta mistä hän sai erikoisen idean 
aloittaa tv-ohjelmien tekemisen Ruotsissa osaamatta ruotsia?

– Siihen on itse asiassa kolme syytä: rakastumiseni tiettyyn ruotsalaiseen 
näyttelijään, Norjan taloudellinen menestys ja pari suoranaista sattumaa.
Tärkein sattuma oli se, kun Ruotsi ja Norja vuonna 2005 viettivät unionin 
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lakkauttamisen 100-vuotisjuhlaa. Fredrik Skavlan ehdotti Norjan televisiolle, 
että hän tekisi Tukholmasta käsin erikoisohjelman, johon kutsuttaisiin Norjan ja 
Ruotsin silloiset pääministerit Kjell Magne Bondevik ja Göran Persson. Skavlan 
sai tahtonsa läpi, ja ohjelma esitettiin sekä Norjan että Ruotsin televisiossa.

– Ehkä halusin Ruotsiin kuitenkin ennen kaikkea siitä syystä, että Maria Bonnevie 
sattui istumaan yleisön joukossa. Tuottajani ainakin väittää niin, Fredrik 
naurahtaa. Ohjelmasta tuli joka tapauksessa suurmenestys, minkä vuoksi 
Ruotsin televisio SVT pyysi Fredrikin keskusteluohjelmasta lisää jaksoja. Ohjelma 
sijoitettiin perjantai-iltaan – parhaaseen lähetysaikaan.

Prime time norjaksi Ruotsissa!?

– Mikä ettei! Kokeilu onnistui erinomaisesti, ja nykyisin ”Skavlanista” esitetään 
samaa versiota sekä Ruotsin että Norjan televisiossa. 

Fredrikin mukaan Skavlan-ohjelmien valtavaan suosioon – yli miljoona katsojaa 
Ruotsissa jo ensimmäisenä iltana – oli siis kolmaskin syy: nimittäin Norjan 
talouskasvu. Vuonna 2009 julkaistujen lukujen mukaan Norjan talous oli 
ohittanut Ruotsin talouden. Ruotsalaiset eivät voineet enää kohdella Norjaa 
pelkkänä pikkuveljenä, vaan mahdollisesti pikkuveljenä, josta oli tullut iso ja 
vahva – ja rikas. Tämä muutos Norjan ja Ruotsin välisessä valtatasapainossa on 
saanut ruotsalaiset suhtautumaan Norjaan avoimemmin. Fredrik Skavlan toteaa, 
että talk show’n ajoitus oli täysosuma. Skavlan on tällä hetkellä ainoa todella 
suuri viihdeohjelma, jota tuotetaan yhteispohjoismaisin voimin.

Entisenä lehtitoimittajana Fredrik Skavlan joutui miettimään kieltään ja 
kielenkäyttöään hyvin perusteellisesti. Hän olisi hyvinkin saattanut eksyä 
norjalais-ruotsalaisessa kielilabyrintissa ja päätyä käyttämään kieltä, joka olisi 
vaikeasti ymmärrettävää eikä tarpeeksi terävää.

– Huomasin, etten suhtaudu kieleen kovinkaan sentimentaalisesti, hän tokaisee 
vailla sentimentaalisuuden häivää. Kielellä on ennen kaikkea yksi tehtävä: 
meidän on pystyttävä viestimään toistemme kanssa. Minun on pystyttävä 
viestimään television katsojien lisäksi myös ruotsalaisen henkilökuntani, 
ruotsalaisen studioyleisön ja tietenkin myös ohjelman 
vieraiden kanssa.

– Minulle kieli on viestintäväline, ja ymmärtääksemme toisiamme meidän 
kaikkien on kyettävä kompromisseihin, Fredrik Skavlan sanoo. Kieli kehittyy 
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jatkuvasti. Fredrik Skavlan ei usko, että Pohjoismaiden asukkaat jonakin päivänä 
luopuisivat äidinkielistään ja alkaisivat puhua pelkästään englantia. 

– Ei, kielemme kehittyvät kompromissien kautta, hän toteaa. Puhumme nykyään 
eri tavalla kuin kolmesataa vuotta sitten, ja se johtuu kielen mukauttamisesta 
ja sopeuttamisesta. On aivan luonnollista, että me modernissa media-ajassa 
kansallisvaltioiden rajojen jatkuvasti hämärtyessä teemme kielenkäytössämme 
entistä enemmän kompromisseja, Fredrik Skavlan tuumii. Pystyäksemme 
löytämään yhteisen skandinaavisen, tai miksei jopa pohjoismaisen, tuntuman 
meidän on tingittävä omista periaatteistamme. 

Fredrik Skavlan ottaa esimerkiksi meneillään olevan haastattelumme. Hän puhuu 
svorskaa, jotta ruotsalaisena ymmärtäisin häntä paremmin. Hän voisi tietenkin 
itsepintaisesti pitäytyä norjassa, mutta se saattaisi hänen mukaansa vaikeuttaa 
viestintäämme ja aiheuttaa jopa sen, että minä jäisin tuijottamaan häntä 
hölmistyneenä ymmärtämättä mitään. Sama pätee studiossa: siellä on vältettävä 
vaikeita sanoja, jotka eivät ole skandinaaveille yhteisiä, ja käytettävä sen sijaan 
kielikuvia ja referenssejä, joita kaikki voivat ymmärtää. Ei esimerkiksi riitä, että 
sanoo työskentelevänsä REMA 1000:ssa selittämättä, että se on Ruotsin ICAa 
vastaava norjalainen kauppaketju.

Huumori on aina pulmallista. Norjalaiset vieraat voivat olla miten hauskoja 
tahansa, mutta ruotsalaiset eivät naura vitseille, joita he eivät ymmärrä. Ja sama 
pätee tietenkin myös toiseen suuntaan. 

– Huumori on usein hyvin kielisidonnaista. Kaikissa kielissä leikitellään sanojen 
sävyillä ja merkityksillä. Kun haluan olla hauska svorskaksi, haasteenani on pyrkiä 
välttämään latteuksia.

Skavlan-ohjelman yhteydessä on keskusteltu paljon myös ohjelman 
tekstityksestä. Monien ruotsalaisten ja norjalaisten katsojien mielestä se on 
turhaa. He ovat sitä mieltä, että ymmärrämme toisiamme ilman käännöstä.

– Itse kannatan kuitenkin lämpimästi tekstitystä, Fredrik Skavlan toteaa. 
Samasta syystä, kun itse puhun svorskaa, haluan käyttää tekstitystä viestinnän 
ja ymmärtämisen helpottamiseksi. Tiedän, ettemme ymmärrä toisiamme 
riittävän hyvin, ja siitä minulla on tuhansia esimerkkejä. Haluan tehdä kaikkeni 

”Keskinäinen ymmärrys on ainoa asia, joka on minusta 
tärkeää – itse kielen käsittelyllä ei ole merkitystä.”
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ymmärtämisen helpottamiseksi. Keskinäinen ymmärrys on ainoa asia, joka on 
minusta tärkeää – itse kielen käsittelyllä ei ole merkitystä. Kielenkäytöstä ei pidä 
myöskään tehdä arvovalta-asiaa. 

– Jos kielestä tehdään arvovalta-asia, saatamme lopulta jäädä hyvin yksin. 
Fredrik Skavlan korostaa kuitenkin, ettei kaikkien tarvitse puhua skandinaavista 
sekakieltä. Meidän tulee vain käyttää kaikkia tarjolla olevia apuvälineitä 
voidaksemme ymmärtää toisiamme mahdollisimman hyvin: tulkkausta, 
käännöksiä, tekstitystä ja kielten sekoittamista.

Jotkut pohjoismaalaiset osaavat puhua sellaista skandinaavisten kielten 
sekoitusta, jota kaikki Skandinavian asukkaat ymmärtävät. Skavlan mainitsee 
esimerkkinä tanskalaisen näyttelijän Mads Mikkelsenin, joka on ollut vieraana 
hänen ohjelmassaan. Norjalaisen prinsessan Märta Louisen mies Ari Behn on 
puolestaan puhunut Skavlan-ohjelmassa sujuvaa ruotsia monien norjalaisten 
harmiksi. Juuri sellainen arvovaltaistaminen tärvelee maidemme väliset suhteet, 
Skavlan tuumii.

– Ohjelmani taitaa olla ainoa keskusteluohjelma maailmassa, jossa kielestä 
pyritään tekemään toisarvoinen asia. Kieli ei saa ohjata vieraiden valintaa, 
vaan valitsemme aina parhaat vieraat kielestä riippumatta, Fredrik sanoo. Jos 
joku vieraani puhuu italiaa tai saksaa, puhe tulkataan korvanappeihimme. Jos 
vieraana on englanninkielisiä henkilöitä, käytämme kaikki englantia, koska se 
tuntuu luonnollisimmalta. ”Broken English” helpottaa viestintää huomattavasti. 

– Se koskee myös viestintää tanskalaisten kanssa, Skavlan huomauttaa. Hänen 
mielestään meidän on hyväksyttävä, että tanskaa on vaikea ymmärtää ja että 
meidän on joskus vaihdettava englantiin ymmärtääksemme toisiamme, kuten 
hän itse tekee ohjelmissaan. Kun kuuluisa tanskalainen tiedetoimittaja Lone 
Frank oli ohjelman vieraana, keskustelu muiden pohjoismaalaisten kanssa käytiin 
englanniksi.

– Jos vastustamme englannin käyttöä ja näemme sen uhkana emmekä 
apuvälineenä, joudumme ongelmiin. Englanti ei uhkaa kansallisuuttamme, 
kielitajuamme tai identiteettiämme. Jos kieltäydymme puhumasta englantia, 
voimme unohtaa kaiken pohjoismaisen yhteistyön, Fredrik Skavlan toteaa. 
Vaikeuksia ei aiheuta vain tanska vaan vielä suuremmassa määrin suomi ja islanti, 
joita muut pohjoismaalaiset eivät ymmärrä juuri lainkaan.
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Fredrik Skavlan ei halua minun ajattelevan, mitä kieltä hän haastattelun aikana 
puhuu, ja hän korvaa sen vuoksi ehkä tarpeettoman monia sanoja helpommin 
ymmärrettävillä vastineilla. 

– Integriteettini vähäisenä rippeenä olen säilyttänyt norjalaisen lausemelodian. 
Sen ansiosta norjalaiset myös ehkä lopulta hyväksyivät, että puhun svorskaa, 
Skavlan tuumii. Tai ehkä se johtuu siitä, että Norjassa on aina suhtauduttu 
avoimesti eri murteisiin, jotka Norjassa poikkeavat toisistaan hyvin paljon. 
Ja nyt on sitten myös svorska!

Mistä hänen mielestään johtuu, että Skavlan on tällä hetkellä ainoa 
yhteispohjoismainen viihdeohjelma? Hänen vastauksensa antaa aihetta 
pohdinnoille: 

– Emme pidä suurta meteliä kielestä, koska se ei ole ohjelmassa pääasia, 
Skavlan toteaa ja kertoo saavansa paljon kyselyjä puheiden pitämisestä 
erilaisissa norjalais-ruotsalaisissa tilaisuuksissa. Niistä hän kuitenkin aina 
kieltäytyy kohteliaasti.

– Minä haluan ihmisten unohtavan, että olen Ruotsissa työskentelevä 
norjalainen, Skavlan toteaa. Vastaavasti hän haluaa, että norjalaiset unohtaisivat 
hänen sekoittavan norjaan ruotsia. Hän toivoo ihmisten vain tuntevan, että 
hän on heidän kanssaan samaa maata, kielestä riippumatta. Skavlan haluaa 
myös korostaa, ettei kolme miljoonaa katsojaa keräävän televisio-ohjelman 
tarkoituksena ole ensisijaisesti realisoida jonkinlaista kieliprojektia tai edes 
edistää Pohjoismaiden poliittista yhteistyötä. Hän pyrkii yksinkertaisesti 
vain tekemään yleisradiokanavan TV-yleisölle mahdollisimman hyviä 
ohjelmia. Jos ohjelma sen ohella rikastuttaa identiteettiämme ja kielellistä 
yhteenkuuluvuuttamme, se on hänen mielestään pelkästään hyvä asia.

Entä Ruotsin ja Norjan veljellinen yhteenkuuluvuus? 

– Se ei ehkä aina näy arjessamme, Fredrik Skavlan tuumii. Mutta tavatessamme 
Thaimaan hiekkarannalla olemme veljeskansaa. Lisäksi yhteenkuuluvuus 
vahvistuu erilaisissa katastrofeissa, kuten Utøyan viime kesän tapahtumien 
yhteydessä. Silloin me kaikki koimme vahvan pohjoismaalaisuuden tunteen. Hän 
kertoo esimerkkinä ruotsalaisen saaren kesänaapureistaan, jotka vetivät lippunsa 

”Jos kielestä tehdään arvovalta-asia, saatamme 
lopulta jäädä hyvin yksin.”
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puolitankoon ja ottivat siten syvästi osaa Norjaa kohdanneeseen maansuruun. 
Se oli osoitus luonnollisesta yhteenkuuluvuudesta, jota ei saada aikaan poliittisin 
pakottein, hän toteaa.

Tuleeko yleisön suosima Skavlan-ohjelma sitten vaikuttamaan kielenkäyttöön 
Norjassa ja Ruotsissa? Se ei ole lainkaan mahdotonta, Skavlan toteaa:

– Ohjelmamme voi olla osana suurempaa kehitystä. Kun korvaamme kaikkein 
vaikeimmin ymmärrettävät sanat muilla sanoilla, kielten suurimmat erot 
hioutuvat pois. Siten skandinaavisista kielistä voi pitkällä aikavälillä kehittyä 
enemmänkin yhden yhteisen kielen murteita, hän spekuloi. 

– Haluan tehdä kaikkeni viestinnän ja ymmärryksen edistämiseksi! Fredrik 
Skavlan summaa lopuksi. 

Hän on sanonut sen jo aiemminkin, ja hän seisoo sanojensa takana.
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Mitä, puhuiko hän viittä kieltä! Entä oliko hänellä asiaa?

Lauri Viita





Rauhanpalkittu vaatii aselepoa:
Lain mukaan meillä on kaksi 
kieltä. Ja sillä sipuli.
MARTTI AHTISAARI sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008 
työstään rauhanomaisten ratkaisujen löytämiseksi kansainvälisiin 
konflikteihin. Hän on toiminut monien kiistojen keskipisteessä ja 
onnistunut saamaan osapuolet laskemaan aseensa ja solmimaan 
rauhan. Erityisen tärkeä hänen panoksensa oli Kosovon 
rauhanneuvotteluissa. Kenties sen vuoksi hän itsepäisesti kieltäytyy 
kutsumasta Suomen kielikysymystä ongelmaksi.

– Perustuslaissa sanotaan, että Suomen kansalliskielet ovat suomi 
ja ruotsi. Lainkuuliaiset kansalaiset eivät sivistyneessä valtiossa riko 
lakia, Ahtisaari toteaa ja haluaa jäädyttää pakkoruotsikeskustelun.
Presidenttikauden aikana hän vakuuttui täysin Suomen molempien 
virallisten kielten vaalimisen tärkeydestä.

– Ruotsin opetuksen kautta varmistamme osallistumisemme 
pohjoismaiseen yhteistyöhön jatkossakin. Pohjoismainen 
taustani on auttanut minua äärettömän paljon selviytymään 
rauhansovittelutehtävissä maailmalla, Ahtisaari sanoo.
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(CMI) toimistotilat sijaitsevat kivenheiton päässä Helsingin kauppatorilta. Se on 
Ahtisaaren päivittäinen työpaikka. Työhuoneen seinällä riippuu Oslon Nobel-
palkintolautakunnan myöntämä diplomi perusteluineen: For his important 
efforts, on several continents and over more than three decades, to resolve 
international conflict.

Jo heti keskustelun alkumetreillä huomaa Martti Ahtisaaren jäyhän ja jopa 
lakonisen rauhallisuuden – tämä luonteenpiirre on ollut ratkaiseva tekijä hänen 
rauhansovittelutyössään. Saman rauhallisuuden hän säilyttää kuumana käyvässä 
kielikeskustelussa. Vaikka perussuomalaisten populistipuolue sai lähes 20 
prosentin vaalisaaliin kevään 2011 vaaleissa, jolloin he hyökkäsivät kovin sanoin 
pakollista ruotsin opetusta vastaan, ja vaikka Suomen tiedotusvälineet tulvivat 
aihetta koskevia mielipidekirjoituksia ja poliitikkojen lausuntoja, Ahtisaari haluaa 
hillitä kiihkoilua.

– Suomen kielikysymys ei ole kysymys, se on “a non-question”, kuten 
diplomaattikielellä sanottaisiin, Ahtisaari toteaa.

Martti Ahtisaari on syntynyt vuonna 1937 Viipurissa, joka joutui sotien jälkeen 
Venäjän vallan alle. Hänen äitinsä lähti Karjalasta poikansa kanssa evakkoon 
Pohjois-Savoon Kuopioon, jossa Martti vietti suurimman osan lapsuudestaan. 
Vanhemmat olivat suomenkielisiä, mutta hänen isoisänsä isä oli norjalainen 
ja naimisissa ruotsalaisen kanssa, joten isän perheessä puhuttiin ruotsia. 
Alkuperäänsä miettiessään hän toteaa olevansa 12,5-prosenttisesti norjalainen 
ja yhtä paljon ruotsalainen, kun taas loput 75 prosenttia on suomalaista perua.

Kun Martti oli 15-vuotias, perhe muutti Ouluun. Sujuvaa ruotsia hän oppi 
puhumaan isän vanhempien luona, suomenkielisessä koulussa ja – Pakistanissa!
Hän kouluttautui opettajaksi ja toimittuaan ammatissa vuoden nuori Martti 
alkoi haikailla maailmalle. Hän päätyi Pakistaniin töihin kolmeksi vuodeksi. 
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Työkaverit olivat ruotsalaisia ja tuona aikana ruotsin kieli loksahti lopullisesti 
kohdalleen. Siitä lähtien Ahtisaari on puolustanut innokkaasti ruotsin kielen 
asemaa Suomessa ja ollut aktiivisesti mukana säilyttämässä ruotsia pakollisena 
kouluaineena, mikä on 70-luvulla tehdyn peruskoulu-uudistuksen peruja. Hän 
on myös Svenska Finlands folktingin eli Suomenruotsalaisten kansankäräjien 
toimeksiannosta johtanut työryhmää, joka laati toimintaohjelman Suomen 
kahden elinvoimaisen kansalliskielen puolesta. Toimintaohjelmassa ehdotetaan 
hyvin kauaskantoisia ehdotuksia Suomen kansalliskielten turvaamiseksi. 
Kysymykseen nykyisen kielikiistan luonteesta hän toteaa yksikantaan:

– Ei meillä ole tällä hetkellä vakavia kielikiistoja. Perussuomalaisten pakkoruotsi-
kritiikki ei ole hänen mielestään tuottanut tulosta. Hän näkee puolueen lähinnä 
“keski-ikäisen miehen kapinana”, eräänlaisena syrjäytyneiden keski-ikäisten 
miesten kerhona, jonka jäsenet ovat jääneet osaavien naisten jalkoihin.

Julkinen keskustelu käy kuitenkin edelleen kiivaana. Lehtien mielipideosioista, 
puolueohjelmista ja muista tiedotusvälineistä käy ilmi, että suomen- ja 
ruotsinkielisten erimielisyydet ovat huomattavia.

– Kielikysymys otetaan esille muiden keskustelunaiheiden puuttuessa, hän 
toteaa jäyhästi.

Kansallisessa raportissa todetaan, että suomi ja ruotsi ovat Suomen virallisia 
kieliä.

– Asiahan on sitä myötä selvä, Ahtisaari sanoo. Kukaan ei ole toistaiseksi 
ilmoittanut vastustavansa perustuslakia ja lakia noudatetaan tässä asiassa aivan 
samoin kuin muutenkin. Kielikysymystä tulee käsitellä muiden lakikysymysten 
tavoin, hän sanoo. Laki on tarkoitettu noudatettavaksi. Käytännössä voi 
luonnollisesti ilmetä ongelmia, esimerkiksi viranomaisasioiden hoitamisessa, jos 
viranomaisella ei ole henkilökuntaa hoitamaan asiaa kansalaisen äidinkielellä.

– Toinen esimerkki kielipolemiikin rauhoittumisesta on ruotsalaisen 
kansanpuolueen politiikan muutos. Aiemmin ruotsin kielen vaaliminen oli 
puolueen ohjelman ydin. Nyt puolue on kuitenkin saanut Carl Haglundista 
uuden puoluejohtajan ja saattaa hyvinkin olla, että kielikysymys väistyy 
keskeiseltä sijaltaan ja että puolue omaksuu sen sijaan yleisemmän 
liberaalipuolueen linjan, Ahtisaari enteilee.
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Mitä hyötyä siitä sitten on, että ruotsi on pakollista ja että kaikkien täytyy sitä 
oppia koulussa? Ahtisaari viittaa uudelleen perustuslakiin, jossa todetaan 
Suomen olevan kaksikielinen maa. Toisena perusteluna on pohjoismainen 
yhteistyö. Hän tietää ulkoministeriössä olevan virkamiehiä, jotka ovat 
ehdottaneet englantia käytettäväksi pohjoismaisissa yhteyksissä.

– Ei tule kuuloonkaan, entinen tasavallan presidentti sanoo painokkaasti. 
Yhteistyöstä häviäisi tietty tuttavallisuus, jos sitä tehtäisiin vieraalla kielellä, 
joka englanti kuitenkin on. Sellaisia ystävyyssuhteita ei voi luoda vieraan kielen 
keinoin. Ahtisaari muistuttaa Pohjoismaiden historiasta ja yhteen nivoutuvasta 
taustasta. Suomi on osa Pohjolaa.

– Pohjoismaisesta identiteetistäni on ollut minulle äärettömän paljon apua – 
etenkin kansainvälisissä yhteyksissä. Meillä on yhteinen kulttuuri, kirjallisuus 
ja talous. Minne tahansa maailmalla matkustankin, voin aina apua tarvitessani 
kääntyä muiden Pohjoismaiden suurlähetystöjen puoleen. 

Presidentti Ahtisaaren mukaan Suomen nuorella sukupolvella on joskus lyhyt 
muisti. Nuoret eivät muista neuvostoaikaa, jolloin Moskovasta kohdistettiin 
suuria paineita Suomen politiikkaan. Tuolloin yhteistyö muiden Pohjoismaiden 
kanssa oli äärimmäisen tärkeää, hän sanoo.

Nyt rauhanpalkittu Ahtisaari pyrkii jatkamaan työtään demokratian edistämiseksi 
maailmassa – esikuvana toimii pohjoismainen kehitysmalli.

– Olemme turhaan ujostelleet pohjoismaisen yhteiskuntamallin esittelyä 
maailmalla, hän toteaa ylpeänä ja jatkaa:

 – Maailma ei tarvitse raakaa kapitalismia tai sosialismia. Tarvitaan vastuullista 
markkinataloutta, juuri sellaista mitä Pohjoismaissa harjoitetaan, hän sanoo. 
Kiinan 1,3 miljardin tai Venäjän 142 miljoonan väestön ei pitäisi kääntää 
katseitaan Yhdysvaltoihin kehittäessään yhteiskuntiaan demokraattiseen 
suhtaan, vaan pikemminkin ottaa mallia Pohjoismaista. Meillä on esitellä hyvin 
toimivia koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmiä. Pohjoismaiden pitäisi kertoa 
avoimemmin, miten pohjoismaiset yhteiskunnat on rakennettu ja näyttää, että 
siihen liittyvää osaamista voidaan viedä Kiinan ja Venäjän kaltaisiin yhteiskuntiin. 

– Yksi virallisen pohjoismaisen yhteistyön tehtävistä pitäisi oikeastaan olla 
aktiivinen rooli pohjoismaisen mallin markkinoinnissa ja siten maailman 
köyhyysongelmien ratkaisemiseen vaikuttaminen. Se pakottaisi samalla 
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Pohjoismaita säilyttämään jatkossakin onnistuneen pohjoismaisen 
yhteiskuntamallimme, jossa tuloerot ovat pieniä. Ahtisaari hämmästelee tässä 
yhteydessä hieman tuohtuneena Ruotsin patentti- ja rekisteröintiviraston maan 
sosiaalidemokraateille hiljattain myöntämää patenttia “pohjoismainen malli” 
-ilmaisuun. 

– Aivan kuin yksi puolue yhdessä maassa voisi omistaa koko pohjoismaisen 
järjestelmän!

Nyt presidentin tehtäviin kuuluu, muiden Pohjoismaiden tukemana, ajaa 
Suomen jäsenyyttä YK:n turvallisuusneuvostossa. Myös tässä yhteydessä hän 
aikoo ottaa pohjoismaisen kehitysmallin esille.

Martti Ahtisaari sai Nobelin rauhanpalkinnon työstään kansainvälisten konfliktien 
ratkaisemiseksi. Rauhanvälittäjän työssä kielillä on luonnollisesti suuri osa.

– Tosin ei se suurin, hän sanoo. Mutta totta kai joskus on löydettävä juuri oikeat 
kielen sävyt ja täsmälliset ilmaukset. 

Neuvottelujen alkuvaiheessa on tärkeää varmistaa, että kaikki ymmärtävät 
asiakysymyksen samalla tavoin, Ahtisaari korostaa. Acehin neuvotteluissa kiistan 
osapuolilla oli sama kieli, mutta siitä huolimatta he eivät puhuneet keskenään. 
Neuvotteluja käytiin presidentti Ahtisaaren johdolla englanniksi, mutta myös 
ruotsin kielen taidolle tuli käyttöä taukojen aikana, sillä vapautusliikkeen johtaja 
ja monet edustajat olivat asuneet Tukholmassa jo useita vuosia.

– Tärkeintä on, että osapuolet saavat keskusteluyhteyden auki omalla kielellään. 
Perustotuus kaikessa konfliktinhallinnassa on kuitenkin se, että varsinainen 
työ alkaa vasta rauhansopimuksen solmimisen jälkeen. Silloin osapuolten 
välinen viestintä ottaa muotonsa. Hallinto on saatava paikoilleen ja työ sodan 
runtelemien alueiden uudelleenrakentamiseksi on käynnistettävä. Siinä 
vaiheessa kieli ja viestintä ovat avainasemassa, jotta asiat saadaan sujumaan. 
Täytyy löytää koulutettua väkeä, eikä vain suosia ystäviään. On pyrittävä 
palkkaamaan osaavaa työvoimaa, jotta uudelleenrakentamistyön vaatimukset 
saavutetaan. 

”Historiasta löytyy useita esimerkkejä suurista 
valtiomiehistä, joiden retoriikkaa tulkkaus on 
parantanut.”
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Muutoin turvaudutaan tulkkaukseen ja kääntämiseen, ja Ahtisaari luottaa 
vakaasti rauhaneuvotteluissa käytettävin tulkkeihin.
 
– Tulkit ovat osaavia ja ammattimaisia ja heihin voi luottaa. Usein käy niin, että 
tulkit ilmaisevat asioita paremmin kuin tulkattavat. Historiasta löytyy useita 
esimerkkejä suurista valtiomiehistä, joiden retoriikkaa tulkkaus on parantanut.

Presidentti ei kuitenkaan ole sitä mieltä, että kieli olisi keskeinen tekijä 
rauhanvälittäjän työssä. Sitä paitsi nykyään useimmat johtavassa asemassa 
toimivat puhuvat kelpo englantia. Lisäksi osapuolet yrittävät myös tehdä hyvän 
vaikutuksen välittäjään puhumalla huoliteltua kieltä.

Ahtisaari on vain iloinen englannin voittokulusta maailman “lingua francana”. 
Hän toivoo kuitenkin myös, että englanti ei tukahduttaisi halua oman kielen 
säilyttämiseen ja muiden kielten opiskelemiseen. 

– Mitä useampaa kieltä osaa, sitä parempi, Ahtisaari toteaa. Hän katuu, ettei 
nuoruudessaan tarttunut venäjään, vaikka sitä oli kouluaikana tarjolla.

Menestyksekäs ura maailmanyhteisön parissa on tehnyt Ahtisaaren englannista 
erittäin sujuvaa. Vuodesta 2000 lähtien, jolloin hän lahjoitusten avulla käynnisti 
CMI:n toiminnan, Ahtisaari on työskennellyt erilaisten konfliktinhallintaan 
liittyvien hankkeiden parissa maailmalla. Esimerkiksi Afrikassa, Aasiassa ja 
Mustanmeren alueella on käynnissä rauhankysymyksiin liittyviä hankkeita ja 
sovittelutehtäviä. CMI:n työkieli on luonnollisesti englanti. Tämä siksi, että 
noin puolet työntekijöistä ovat muita kuin suomalaisia. Työssä on tärkeä 
seurata maailman tapahtumia, ja presidentillä onkin Financial Times ja Herald 
Tribune lehtipinossaan päällimmäisenä, ja hän lukee niitä päivittäin saadakseen 
maailmanlaajuisen näkemyksen asioihin. Hänen työntekijänsä seuraavat myös 
ranskan- ja saksankielisiä uutisia.

Kansainvälisten lehtien seasta pilkottaa myös yksi kotimainen sanomalehti, jonka 
etusivun otsikko kuvaa kielikysymystä konfliktina. 

– Jos joku pitää tätä kysymystä konfliktina, niin hän ei ole konfliktia nähnytkään. 

”En halua edes keskustella siitä! En ole eläessäni 
kuullut kenenkään vaativan, että perustuslakia pitäisi 
muuttaa – en edes perussuomalaisten.”
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Ahtisaari painottaa vielä kerran haastattelun aikana, ettei ruotsin asema ole 
ongelma Suomessa.

– En halua edes keskustella siitä! En ole eläessäni kuullut kenenkään vaativan, 
että perustuslakia pitäisi muuttaa – en edes perussuomalaisten. Niin kauan kuin 
meillä on tämä perustuslaki, jokaisen hallituksen tulee noudattaa sitä tarkkaan. 

Entä onko Suomessa poliittisia voimia, jotka voisivat muokata Suomesta täysin 
suomenkielisen? 

– Sitä en haluaisi edes ajatella, presidentti sanoo. Tarvitsemme ruotsia – 
erityisesti me suomenkieliset. Kritisoin ruotsinkielisiä ystäviäni siitä, että he 
vaihtavat heti suomeen puhuessaan minun kanssani. Miten ihmeessä voin 
puolustaa ruotsia, jos edes ystäväni eivät tohdi puhua sitä kanssani! Mainittuani 
asiasta useimmat puhuvat nykyään kuitenkin ruotsia kanssani.

Ahtisaari pohtii myös tiedotusvälineiden roolia yhteiskunnassa ja 
kielikeskustelussa. Kielikysymys saa kaikesta huolimatta paljon palstatilaa, ja 
syynä voi yksinkertaisesti olla se, että mediassa suositaan konflikteja ennemmin 
kuin konsensusta. Ahtisaari painottaa, että myös siinä suhteessa Suomi on 
länsimainen demokratia, jossa pätee painovapauslaki ja lehdistönvapaus.

– Mielestäni keskustelu ruotsin asemasta on saanut myös uusia ulottuvuuksia 
viime aikoina. Toivon, että lapset ja erityisesti vanhemmat ymmärtäisivät ruotsin 
oppimisen tärkeyden. Sehän on vain yksi vanhempien keino antaa lapsille 
onnistumisen eväitä elämään ja yhteiskuntaan.

– Niin heidän ei tarvitse lähteä Pakistaniin asti oppimaan ruotsia, kuten minä 
tein, presidentti Ahtisaari nauraa.





Maailman kielet saavat 
kodin Islannista
– Ei ole olemassa pieniä kieliä. Kaikki kielet ovat suuria 
kotimaassaan, toteaa Islannissa sijaitsevan kieli-instituutin johtaja 
AUÐUR HAUKSDÓTTIR. Vigdís Finnbogadóttir -instituutti on 
islantilainen kieli-instituutti, joka äskettäin sai Unescolta luvan 
perustaa Islantiin kansainvälisen kielikeskuksen. Instituutti on 
nimetty Islannin entisen presidentin Vigdís Finnbogadóttirin 
mukaan, sillä hän on koko elämänsä ajan taistellut maailman 
kielten ja kulttuurien monimuotoisuuden puolesta ja lisäksi edistänyt 
pohjoismaisten kielten käyttöä eri yhteyksissä. Tutkimuslaitoksessa 
tehdään korkeatasoista tutkimusta kielten, kulttuurin, kieltenope-
tuksen ja kääntämisen alalla – ja yhteisenä tavoitteena on edistää 
yleistä kielitaitoa ja lisätä tietoisuutta kielten viestinnällisistä ja 
kulttuurisista tehtävistä.

– Nykymaailmassa ei enää ole niin, että yhdellä kansalla olisi 
yksi kieli. Sen sijaan on monia kansoja, joilla on useita kieliä, 
Auður esittää.
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taloa. Islanti on ollut köyhä maa, jossa talot rakennettiin turpeesta ja kivistä, 
ja ne olivat alttiita maanjäristysten, tuulen ja vaikeiden sääolosuhteiden 
aiheuttamille vahingoille. Vasta 1800-luvulla alettiin rakentaa taloja, jotka 
kestivät Atlantin keskellä Euroopan ja Amerikan puolivälissä sijaitsevan pienen 
saaren ankaraa ilmastoa.

– Tämän vuoksi kulttuurimme ja juuremme eivät ole arkkitehtuurissa vaan 
kielessä – muinaisislantilaiseen kirjallisuuteen kirjatussa ja aiemmilta sukupolvilta 
perityssä kielessä. Islannin kielen sekä omaperäiset että lainatut sanat kuvailevat 
juuriamme, kokemuksiamme ja suhteitamme aikojen halki. Alkuperämme näkyy 
teksteissä ja puhekielessämme, ja sen vuoksi kieli on menneiden aikojen elämää 
koskevan tiedon lähde, toteaa Auður Hauksdóttir, joka Vigdís Finnbogadóttir 
-instituutin johtajuuden lisäksi on Islannin yliopiston tanskan kielen dosentti. 
Tanskan kautta hän myös ymmärtää ja kykenee käsittelemään norjaa ja ruotsia.

Islannin asuttivat pääosin Norjan länsirannikolta tulleet norjalaiset, ja islannin 
kieli onkin kehittynyt senaikaisen kielen pohjalta. Vanhin kieliperintö näkyy 
kaikissa pohjoismaisissa kielissä. Tunturia, vettä, merta, kättä, jalkaa, kehoa ja 
merenkulkua tarkoittavat sanat fjäll, vatten, hav, hand, fot, kropp ja sjöfart ovat 
ikivanhoja ja edelleen ymmärrettäviä pohjoismaisten kielten välillä. Yhteisen 
kielellisen pohjan kautta tunnemme sukulaisuutta, vaikka kielet nykyisellään 
ovat kehittyneet eri suuntiin. Auður sanoo Islannin eristyneen maantieteellisen 
sijainnin olevan yksi selitys sille, että islannin kieleen ei ole kohdistunut 
vastaavaa ulkopuolista vaikutusta eikä se ole muuttunut yhtä paljon kuin muut 
skandinaaviset kielet. Nykyislanti muistuttaakin yhteistä muinaisskandinaavista 
kieltä huomattavasti enemmän kuin muut skandinaaviset kielet.

Samalla on kuitenkin syytä tarkastella asiaa laajemmasta näkökulmasta. 
Juuri etäisen sijaintinsa vuoksi Pohjois-Atlantilla, ja koska maa on aina ollut 
riippuvainen kansainvälisistä yhteyksistä, islantilaisista on tullut merkittäviä 
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merenkulkijoita, jotka ovat solmineet kaukaisia yhteyksiä. Siten kieleen on 
kohdistunut monenlaista vaikutusta ja muutosta. Ensimmäinen islanninkielinen 
raamatunkäännös valmistui vuonna 1584, eli 34 vuotta tanskankielisen 
käännöksen valmistumisen jälkeen, ja siitä muodostui erittäin merkittävä tekijä 
kielen rikastuttajana ja kehittäjänä. Sen myötä ainoaksi kirkkokieleksi vahvistui 
islanti.

– Kieli on siteemme ulkomaailmaan, ja kielestämme käy ilmi, miten olemme 
kehittyneet kansana muiden maiden kanssa muodostuneiden yhteyksien kautta, 
Auður toteaa. Runo-Eddan Korkean runo (Hávamál ) opettaa meille paljon 
viikinkiajan elämänkatsomuksesta, ja se sisältää lukuisia havaintoja siitä, miten 
vieraiden ihmisten kanssa ollaan tekemisissä. Islantilaiset ovat aina olleet erittäin 
riippuvaisia kaupasta ja muista yhteyksistä, ja he ovat maailmanmatkojensa 
jälkeen palanneet Islantiin rikastuttamaan kotikulttuuriaan. Tästä on olemassa 
islantilainen sanonta: Heimskt er heimaalið barn, joka tarkoittaa suunnilleen, että 
kotona kasvatetun lapsen ajatusmaailma on hyvin suppea.

– Meille sopii tällainen avoin yhteydenpito – se on strategia, jota olemme 
soveltaneet yli tuhat vuotta, Auður toteaa ja kiittää rauhaa rakastavaa 
kotimaataan, joka ei koskaan ole ollut sodassa. Islannin kielellä on vahvat 
kytkökset Pohjolaan. Muinaisislantilainen kirjallisuus on monessa mielessä 
muinaispohjoismaista – se ei käsittele vain Islantia, vaan koko Pohjolaa. Meillä 
on pääsy samaan kulttuuriin kaikkien pohjoismaisten kielten kautta, ja ne ovat 
oikeastaan saman teeman muunnelmia.

– Yhteiskuntamme muistuttavat toisiaan niin paljon, että se näkyy kielessä: 
ideologiat sekä käsityksemme ihmisoikeuksista ja demokratiasta heijastuvat 
kielissämme. Käsitteet ja sanat ovat yleisesti ottaen kehittyneet rinnakkain 
kussakin kielessä, viittaukset ovat samoja. Kieleen tallentuu ajattelutapamme, 
kulttuurimme ja suhtautumisemme demokratiaan. Kieleen on kerääntynyt 
vapauksia ja oikeuksia, ja se kantaa myös yhteiskuntaamme jatkuvasti vaikuttavia 
käsityksiä, Auður uskoo.

Hän ei voi kylliksi korostaa, kuinka tärkeää on säilyttää pohjoismaisten 
kielten käyttö virallisessa pohjoismaisessa yhteistyössä. Hän ei halua kuulla 

”Meillä on pääsy samaan kulttuuriin kaikkien 
pohjoismaisten kielten kautta, ja ne ovat oikeastaan 
saman teeman muunnelmia.”
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puhuttavankaan englannin kieleen siirtymisestä tilanteen helpottamiseksi 
suomenkielisten, grönlantilaisten ja islantilaisten osalta. Skandinaaviset kielet 
toimivat liiman tavoin ja luovat yhteyttä jo itsessään. Hän mainitsee esimerkkinä 
Islannin suhteen Färsaariin: islanti ja fääri muistuttavat toisiaan ja näiden kielten 
puhujien on helpompi ymmärtää toisiaan kuin skandinaavisten kielten puhujia.

– Uskon kielten samankaltaisuuden oleva tärkeä syy Islannin ja Färsaarten 
kansojen tiiviiseen yhteyteen. Grönlanti on maantieteellisesti lähempänä Islantia, 
mutta siinä tapauksessa kieli asettaa selvät rajoitukset, Auður arvioi.

Pohjoismaiden keskinäisen kielten ymmärtämisen ja keskeisiin kysymyksiin 
liittyvien samankaltaisten arvojen vuoksi voimme kansainvälisesti myös esiintyä 
yhdessä ja puhua yhteisellä äänellä. Auðurin mielestä voimme luonnollisesti 
käyttää englantia, mutta hän pitää sitä pikemminkin apukielenä, jonka avulla 
voimme toimia kansainvälisesti ja vähentää viestintävaikeuksia.

Miten voimme jatkossa oppia toistemme kieliä ja turvata Pohjoismaiden kielten 
eloonjäämisen?

– Mikään ei ole itsestään selvää, Auður toteaa. Meidän on kamppailtava 
kieltemme ja kielellisten arvojemme puolesta ja luotava olosuhteet, 
jotka edistävät kieltemme kukoistusta ja kehitystä. Nyky-yhteiskunnan 
kulttuuriolosuhteet ovat monimutkaisia. Mutta samalla tavoin kuin me 
islantilaiset joudumme sinnittelemään luonnon silloin tällöin ottaessa 
vallan, meidän tulee myös sinnitellä kaupallisten intressien ja satunnaisten 
muotivillitysten ohjailemaa kulttuurikehitystä vastaan, sillä se ei ole muuttumaton 
luonnonlaki.

Auðurin mielestä EU voisi toimia esikuvana suhtautumisessamme kieliin. 
EU:ssa on pidetty erittäin tärkeänä kaikkien maiden mahdollisuutta toimia 
omalla kielellään, ja tulkkaus ja kääntäminen ovat siinä tärkeitä työkaluja. Sama 
suhtautuminen sopisi Pohjoismaillekin kielitaidon jäädessä vajavaiseksi, Auður 
ehdottaa.

”Ei ole olemassa pieniä kieliä. Kaikki kielet ovat suuria 
kotimaassaan. Aivan kuten Islannissa. Islanti saattaa 
olla pieni maa, mutta sen kieli on suuri. Siihen mahtuu 
koko maailma.”
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– Kielellä on keskeinen merkitys yhteistyön sisällölle. Jos EU olisi valinnut yhden 
suurista kielistä, vaikka ranskan tai saksan, koko unionin yhteiseksi työkieleksi, 
yhteistyö olisi muotoutunut täysin toisennäköiseksi.

– Ei ole olemassa pieniä kieliä, Auður toteaa. Kaikki kielet ovat suuria 
kotimaassaan. Aivan kuten Islannissa. Islanti saattaa olla pieni maa, mutta sen 
kieli on suuri. Siihen mahtuu koko maailma.

Vastaavasti maailmaan mahtuu paljon kieliä. Arvion mukaan maailmassa on 
lähemmäs seitsemän tuhatta kieltä, joista monet ovat melko tuntemattomia, 
eikä niillä ole kirjakieltä. Enemmistö maailman kielistä on jo kadonnut, ja sitäkin 
useampi kieli on uhattuna. Syynä tähän on globaali ja poliittinen kehitys, 
väestönkehityksen muutokset ja se tosiasia, että vieraat kielet ovat saavuttaneet 
aivan liian hallitsevan aseman, mikä usein heikentää paikalliskielten asemaa ja 
toimintaa. Maailman kielellinen monimuotoisuus on vakavasti uhattuna.

Reykjavíkissa sijaitseva Vigdís Finnbogadóttir -instituutti perustettiin kymmenen 
vuotta sitten Islannin yliopiston humanistisen tiedekunnan yhteyteen. Islannin 
entinen presidentti Vigdís Finnbogadóttir edisti aktiivisesti kielikysymyksiä, ja 
hänestä tuli sittemmin Unescon kielellisen rikkauden hyväntahdon lähettiläs, 
ainoa laatuaan. Instituutin tavoitteena on parantaa yhteiskunnan kielitaitoa, lisätä 
tietoisuutta kielen merkityksestä ihmiskunnalle sekä tutkia ja edistää maiden 
välistä kulttuurivaihtoa. Tällä tavalla halutaan edistää ulkomaalaistaustaisten 
henkilöiden välisiä yhteyksiä ja parantaa kulttuuriosaamista sekä yksilötasolla 
että koko yhteiskunnassa. Kiihtyvässä globalisaatiossa ja maailman muuttuessa 
yhtenäiseksi yhteistyön, kaupan, tutkimuksen ja koulutuksen kentäksi 
instituutti haluaa korostaa kielitaitoa ja kulttuuriosaamista menestyksen 
avaintekijöinä. Instituutin pyrkimyksenä on viedä kaikin tavoin eteenpäin Vigdís 
Finnbogadóttirin kielen, kulttuurin ja viestinnän parissa tekemää työtä.

Vigdis Finnbogadóttir -instituutti toimii jatkossakin Islannin yliopiston 
alaisuudessa, mutta nyt käynnistetään myös Unescon hanke, jonka osana 
perustetaan maailman kielten YK-elin. Toimintaa varten rakennetaan omat tilat 
Reykjavíkin kaupungin sydämeen. Kansainvälisen tutkimuskeskuksen pääaloja 
ovat kääntämisen, kielten oppimisen ja kielitietoisuuden tutkimus.

Lisäksi perustetaan kielimuseo, joka toimii samalla elämyskeskuksena. Vielä on 
ratkaistavana monia ongelmia kielen ja kielikysymysten havainnollistamiseksi 
museoon soveltuvassa muodossa, mutta on selvää, että kielellinen ja 
kulttuurinen monimuotoisuus ovat keskiössä kulttuuriymmärtämyksen 
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ja kielellisten elämysten lisäksi. Kielten käsittelyyn liittyvä tekninen kehitys on 
nopeaa, ja Auður pitää kehitystä hyvänä. Tavoitteena on hyödyntää museossa 
tietotekniikkaa ja uutta kieliteknologiaa. Yhtenä esimerkkinä on ajatus 
kielirobotista: lapsi sanoo jotakin omalla kielellään kielirobotille, joka kääntää 
sanotun ja käsittelee ääntä siten, että lapsi saa kuulla saman toisella kielellä, 
mutta omalla äänellään.

Islantilaiset oppivat tanskaa neljä vuotta peruskoulussa ja jatkavat tanskan 
opintoja lukiossa. Nuorempi sukupolvi ymmärtää kuitenkin tanskaa yhä 
huonommin.

– Se on sääli, Auður toteaa ja arvioi, että lapset eivät peruskoulussa välttämättä 
ymmärrä, mitä hyötyä on osata toista pohjoismaista kieltä aikuisena. 
Islannin talouskriisin myötä useat islantilaiset ovat lähteneet Norjaan töihin, 
ja aiemmin monet lähtivät myös Ruotsiin. Suurin osa ulkomaille opintojen 
perässä lähteneistä on Tanskassa ja hyötyy suuresti peruskoulussa hankitusta 
kielitaidosta.

Saagat, kieli, kirjallisuus – Islanti on sanojen tyyssija ja kertomusten luvattu 
maa, jossa on maailman korkein kirjamyynti ja eniten kirjailijoita väkilukuun 
suhteutettuna. Kirjallisuus on myös tuonut Islantia esille maailmanlaajuisesti, ja 
pohjoismaisten juurtensa pohjalta muinaisislantilainen kirjallisuus on levinnyt 
kaikkialle maailmaan.

– Muinaisislantilainen kirjallisuus on maailmankirjallisuutta, jota käännetään 
jatkuvasti uudelleen. Tällä hetkellä sitä käännetään esimerkiksi saksaksi ja 
pohjoismaisille kielille. Auður korostaa myös nykykirjallisuuden merkitystä 
kielelle ja kulttuurille. Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto on 
tässä yhteydessä ollut keskeisesti lisäämässä kiinnostusta pohjoismaisten 
naapurimaiden kieltä ja kulttuuria kohtaan.

– Islannissa ei voi avata suutaan joutumatta osaksi historiaa, Auður vitsailee 
viitaten nykyään kirjoitettavan kirjallisuuden runsauteen. Nykyajassa kehitys 
jatkuu: opiskelijat ja työn perään lähteneet palaavat uusine sanoineen ja uusine 
taitoineen. Tässä yhteydessä avaramielisyys on suurin voitto, Auður arvioi. 
Paluumuuttajat siirtävät kokemuksensa osaksi kieltä ja kulttuuria. Kansainvälistä 
vaihtoa ei todellakaan pidä kutsua aivovuodoksi, vaan aivotuotoksi.

”Ideologiat sekä käsityksemme ihmisoikeuksista ja 
demokratiasta heijastuvat kielissämme.” 
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Islannin ja muiden Pohjoismaiden viestimissä kehitys kulkee kuitenkin suuntaan, 
joka ei välttämättä ole pelkästään hyväksi. Markkinavoimien liputtamat 
maailmanlaajuiset muotivillitykset vesittävät kielellistä sisältöä. Sanoja riistetään 
ja raastetaan. Tekstit ovat yhä pirstaleisempia ja lyhyitä. Auður kuitenkin toteaa 
hymyillen:

– Muistakaamme riimut ja riimukirjoitukset – nepä vasta lyhyitä olivatkin! 
Tai miettikää saagojen lakonisuutta, siinäpä vasta oli säästeliästä ilmaisua!

Islannin kaltaisesta kielestä ei ole ihan helppoa riistää sen näkemyksellisyyttä ja 
voimaa. Esimerkiksi islannin ideaa merkitsevä sana hugmynd tarkoittaa kuvaa, 
joka ihmisellä on ajatuksissaan. Tulivuoren räjähtävyys on puolestaan käsin 
kosketeltava sanassa, jota islantilaisempaa ei olekaan: eldfjall!





Kieli on murre, jonka puhujilla on armeija ja laivasto.

Max Weinreich





Tanskan yhteistyöministeri: 
Maahanmuuttajaslangi on 
sosiaalinen rajoite!
Hänen ensimmäiset sanansa olivat punjabia, jota puhuu yli sata 
miljoonaa ihmistä. Nyt hän on ministerinä Tanskassa ja tekee 
päätöksensä tanskaksi.

Hän muutti nelivuotiaana Intiasta Tanskaan, ja kiinnostus sekä 
näihin että muihin kieliin ja yleensä kieliasioihin on ollut siitä lähtien 
keskeinen tekijä hänen elämässään. Kieli on aina ollut hänelle hyvin 
tärkeä – niin pohjoismaisena yhteistyöministerinä, lastenkirjailijana 
kuin sosiaalipedagoginakin.

– Sanat luovat ja muovaavat ympäristöämme, toteaa pohjoismainen 
yhteistyöministeri MANU SAREEN, jonka juuret ovat Intiassa.
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toistettua mutta sitäkin syvällisempää väittämää. Hän jatkaa ajatuskulkuaan 
puhumalla Freudin ja Lacanin hengessä kielen tavoin rakentuneesta 
tiedostamattomasta.

– Kieli luo ymmärryksen ja sanat luovat todellisuuden. Kielen rakenteet 
määrittävät ihmisten yhteiskuntaa niin hyvässä kuin pahassakin. Kieli on meille 
ymmärtämisen ja muutoksenteon väline. Se voi kuitenkin myös ylläpitää 
väärinkäsityksiä ja vääriä asenteita. Hän mainitsee tässä yhteydessä joitakin 
media-arjellemme tyypillisiä yleistyksiä, esimerkiksi että suomalaiset ovat 
väkivaltaisia, ruotsalaiset juoppoja ja muslimit raakoja raiskaajia.

– Näiden ennakkoluulojen toistelu vain vahvistaa niitä, toteaa Manu, joka on 
työskennellyt pitkään Kööpenhaminassa kotouttamisasioiden parissa.

Manu Sareen edustaa sosiaaliliberaalista Radikale Venstre -puoluetta ja 
toimii Tanskan tasa-arvo- ja kirkkoministerinä. Hänen vastuullaan on myös 
pohjoismainen yhteistyö. Manu Sareen syntyi Punjabissa Intiassa vuonna 
1967, mutta varttui Kööpenhaminassa Amagerin kaupunginosassa. Hän on 
koulutukseltaan sosiaalipedagogi ja hän on ollut aina hyvin kiinnostunut 
kotouttamisasioista. Hän on muun muassa kirjoittanut kirjan pakkoavioliitoista 
sekä useita lastenkirjoja.

Kysyttäessä hänen äidinkieltään hän vastaa epäröimättä: 

– Tanska – ainakin neljän vuoden ikäisestä asti. Vanhempani muuttivat Intiasta, 
kun olin vielä pieni, ja puhun edelleen punjabia ja vähän hindiä. Ne ovat Intian 
suuret kansalliskielet.

– Puhun lisäksi tietysti englantia ja ymmärrän aika hyvin saksaa. Muutaman oluen 
jälkeen puhunkin saksaa melko hyvin, hän naurahtaa. 
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Huumori on olennainen osa hänen kielenkäyttöään, ja se saattaa selittää paljolti 
myös hänen menestystään sekä poliitikkona että kirjailijana.

Tanska sai syksyllä 2011 uuden, vasemmistopainotteisen hallituksen, mikä 
supisti huomattavasti Tanskan kansanpuolueen mahdollisuuksia vaikuttaa 
hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan. Manun mielestä tämä näkyi heti 
mediassa. “Huivimuslimit” ja ”mamurikollisuus” eivät enää olleet tärkeimpiä 
keskustelunaiheita lehtien etusivuilla eivätkä yleisimpiä painetun ja puhutun 
median käyttämiä sanoja.

– Kielenkäytön valinta ei rajoitu mediaan. On tärkeää tajuta myös omassa 
kielenkäytössään, miten kielen erilaiset ilmaisut toimivat eri tilanteissa ja miten 
painokkaita ne ovat. Käytän yhdenlaista kieltä kotona perheen keskuudessa 
ja toisenlaista ystävieni seurassa. Ja luonnollisesti vielä aivan muunlaista 
seisoessani kansankäräjien puhujakorokkeella, Manu sanoo.

Identiteetti ja kieli kuuluvat yhteen – ne ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa.

– Maahanmuuttajat välttävät usein astumista uuden maan kieliyhteisöön; 
omaan identiteettiin ja kulttuuriin kohdistuva uhka tuntuu liian ilmeiseltä, Manu 
pohtii. On kuitenkin virhe vältellä uuden kielen puhumista. Hän käyttää vahvaa 
velvollisuus-sanaa kuvaillessaan, miten tärkeää uuden kielen oppiminen on 
maahanmuuttajille. Se on uuteen kotimaahan saapuvan velvollisuus, mutta myös 
tanskalaisilla ja muilla on velvollisuus hyväksyä se, että heidän äidinkieltään 
voidaan puhua monella tapaa.

Hän mainitsee esimerkkinä Tanskan kuningatar Margareetan puolison prinssi 
Henrikin. Hän ei oppinut tanskaa kunnolla ja joutui Manun mielestä sen vuoksi 
eräänlaisen julkisen kiusaamisen kohteeksi. Kuninkaalliseen perheeseen 
naidut prinsessat – Mary, Marie ja Alexandra – ovat sen sijaan päinvastaisia 
esimerkkejä. He kotoutuivat hyvin nopeasti Tanskan yhteiskuntaan, joka hyväksyi 
heidät, koska he oppivat tanskan kielen.

Prinsessat ovat tietysti eri asia kuin Euroopan ulkopuolelta tulleet tavalliset 
maahanmuuttajat. Sen tietää Manu Sareen jos joku, etenkin kotouttamiseen 
liittyvän työnsä ansiosta. Kieli on toki kaiken kotoutumisen perusta, mutta kielen 
lisäksi siihen vaikuttaa moni muukin seikka. Hän ei vastusta kielikoetta yhtenä 
kansalaisuuden edellytyksenä, mutta se ei saa olla ainoa ratkaiseva tekijä.
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– Millainen on täydellinen maahanmuuttaja? Manu kysyy retorisesti. 
Hän puhuu täydellistä tanskaa, hän on kouluttautunut ja omaksunut läntisen 
ajattelutavan. Meillä on kuitenkin Tanskassa ihmisiä, jotka puhuvat täydellistä 
tanskaa, mutta taistelevat yhteiskuntaa vastaan leppymättöminä islamisteina. 
Tärkeintä eivät ole muotoseikat vaan osallistuminen yhteiskuntaan, johon liittyy 
paljon muutakin kuin kielitaitoa. Yleisesti ottaen kyse on politiikasta.

Maahanmuuttajataustaiset nuoret kaikkialla Pohjoismaissa puhuvat joskus omaa 
murretta, maahanmuuttajaslangia tai “rinkebynruotsia”, kuten sitä Ruotsissa 
kutsutaan. “Mamuslangi” saattaa kuulostaa hauskalta, mutta Manun mielestä 
tällainen ilmiö voi olla myös merkittävä yhteiskunnallinen ongelma.

– Monet näistä nuorista ihmisistä, jotka eivät osaa mukauttaa kielenkäyttöään 
tilanteen mukaan, ovat huono-osaisia ja päähän potkittuja. Niinpä he muodos-
tavat omia yhteisöjä, joissa kieli on tärkeä osa identiteettiä, Manu sanoo. Iso 
osa yhteiskuntaa on heidän ulottumattomissaan. Tavallinen syrjinnän syy on 
valitettavan usein se, ettei henkilö osaa puhua tanskaa syntyperäisen tavoin. 
On aika kamalaa, että jo yksistään kieli voi vaikuttaa niin suuresti syrjäytymiseen.

Kieli kotoutumisen avaimena kiinnostaa suuresti ministeriä.

– Ei riitä, että osaa lukea ja kirjoittaa ja selviytyä vieraalla kielellä. Pärjääminen 
edellyttää myös sitä, että osaa tulkita kielen piiloviestejä, lukea rivien välistä. 
Juuri siellä ovat kulttuuri, huumori ja ironia, Manu Sareen sanoo. Ja avain 
kotoutumiseen.

Koulutuksen mallimaana hän pitää Ruotsia. Tanskassa kotikielen opetuksen 
järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, kun taas Ruotsissa se on lakisääteistä, 
ja lisäksi äidinkielellä annetaan opetusta myös muissa aineissa, esimerkiksi 
fysiikassa ja matematiikassa. Manun mielestä Tanskalla olisi syytä ottaa tässä 
opikseen naapurimaasta.

– Suurin vastuu lasten ja nuorten kotoutumisesta on kuitenkin 
maahanmuuttajavanhemmilla. Heidän on omaksuttava asenne, jonka mukaan 
elämä ja tulevaisuus ovat täällä. Lapset kärsivät ja joutuvat kulttuuriseen 
tyhjiöön, jos vanhemmat koko ajan vakuuttavat sekä itselleen että lapsilleen 
palaavansa lähtömaahansa, ministeri tähdentää.

Manu on kirjoittanut useita lastenkirjoja, jotka kaikki käsittelevät kotoutumista ja 
monikulttuurista yhteiskuntaa. Yksi uusimmista on Hvad fætter gør er altid det 
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rigtige eli Serkku on aina oikeassa. Kertomus on mukaelma H.C. Andersenin 
sadusta Isä on aina oikeassa, jonka nimi on tanskaksi lähes sama kuin Manun 
kirjan: Hvad fatter gør, det er altid det rigtige. Nykyaikaisessa versiossa 
ollaan kööpenhaminalaisessa maahanmuuttajaperheessä. Manu Sareen 
tekee henkilöistään etnisiin vähemmistöihin ja etnisiin tanskalaisiin liittyvien 
ennakkoluulojen ruumiillistumia sekä kielen että käyttäytymisen osalta.

Kirjat ja lukeminen luovat pohjan kielenoppimiselle, ja kuvaamalla Tanskan 
kansanpuolueen määritelmän ulkopuolelle jäävää nyky-Tanskaa Manu haluaa 
kannustaa nuoria lukemaan kirjoja, joiden tapahtumat ovat sidoksissa heidän 
omaan arkeensa.

Hänellä on selvä vastaus kysymykseen siitä, onko pohjoismaisen yhteistyön 
perusta kielessä vai kulttuuriarvoissa.

– Ennen kuin minusta tuli pohjoismainen yhteistyöministeri, olisin vastannut sen 
enempiä ajattelematta, että kielessä. Toimittuani nyt muutaman kuukauden 
ministerinä vastaan, että kulttuurissa. Pohjola on ainutlaatuinen alue koko 
maailmankin mittakaavassa. Monilla muilla kielellisesti yhteen kuuluvilla mailla ei 
ole lainkaan yhteishenkeä eikä virallista yhteistyötä.

– Hyvinvointi, tasa-arvo ja demokraattinen ajattelutapa ovat pohjoismaisten 
arvojen perusta.

Entä kielten tulevaisuus pohjoismaisessa yhteistyössä? Hän sanoo kuuluvansa 
45-vuotiaana välisukupolveen. Nuoremmille muut pohjoismaiset kielet ovat 
vaikeita, vanhemmille helpompia. Puhuessaan Ruotsissa ja Norjassa nuorten 
ihmisten kanssa hänen on joskus turvauduttava englantiin.

– Olemme ehkä siirtymävaiheessa, Manu miettii. Hänen mielestään kieliongelma 
tulee ratkaista käytännöllisesti.

– On tietysti itsestään selvää, että meidän tulee puhua pohjoismaisia kieliä – 
toistaiseksi, hän toteaa. Ja hymyilee moniselitteisesti.

Sitten hän toistaa peruslähtökohtansa: Sanat luovat todellisuutta. Kieli kuvailee 
maailmaamme. Kieli on tärkeä.

”Tavallinen syrjinnän syy on valitettavan usein se, ettei 
henkilö osaa puhua tanskaa syntyperäisen tavoin.”
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Nuoret muuttavat 
Pohjoismaasta toiseen 
opiskelemaan ja 
tekemään töitä.
Miten pohjoismaiset kielet 
sujuvat?
Ymmärtävätkö Pohjoismaiden 
nuoret toisiaan? Oppivatko he 
toistensa kieliä?

VIISI NUORTA VASTAA 
KYSYMYKSIIN.



Gunnþórunn Gunnarsdóttir
Islanti

Opiskeli lääkäriksi Kööpenhaminan yliopistossa. 

Tekee parhaillaan lääkäriharjoittelua 

kotikaupungissaan Reykjavikissa.

Mitä pohjoismaisia kieliä puhut?

Islantia, norjaa ja tanskaa. Lisäksi ymmärrän ruotsia.

Onko kielitaidostasi ollut hyötyä?

Kielitaidostani on ollut paljon hyötyä sekä opinnoissa että työelämässä.

Millaiset pohjoismaisten kielten taidot ystäväpiirilläsi on?

Islannissa tanskaa luetaan koulussa, mutta useimmat islantilaisista 
ystävistäni eivät kuitenkaan puhu sitä. Vain Tanskassa asuneet osaavat 
tanskaa. Tanskalaiset ystäväni ymmärtävät mielestäni yleisesti melko 
huonosti muita pohjoismaisia kieliä. Norjalaiset taitavat olla parhaita 
ymmärtämään pohjoismaisia naapureitaan.
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Daniel Mogens Ham
Tanska

Opiskelee Kööpenhaminan IT-yliopistossa  

ja on vaihto-oppilaana Reykjavikissa kevätlukukauden 

2012.

Mitä pohjoismaisia kieliä puhut?

Puhun tanskaa ja opettelen parhaillaan islantia.  
Ymmärrän hyvin muita skandinaavisia kieliä.

Onko kielitaidostasi ollut hyötyä?

Ei vielä erityisen paljon, mutta koska olen nyt Islannissa, minusta on 
järkevää opetella islantia, jotta pääsen paremmin sisään islantilaiseen 
yhteiskuntaan ja voin keskustella islantilaisten kanssa heidän omalla 
kielellään.

Millaiset pohjoismaisten kielten taidot ystäväpiirilläsi on?

Se vaihtelee. Tunnen muutamia kielistä kiinnostuneita, ja he puhuvat 
ja ymmärtävät hyvin muita skandinaavisia kieliä. Mutta tunnen myös 
sellaisia, jotka ymmärtävät niitä todella huonosti. Kokemukseni mukaan 
ne, jotka ovat yleisesti kiinnostuneita kulttuurista, ovat myös parempia 
ymmärtämään muita pohjoismaisia kieliä.
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Marjaana Mäkelä
Suomi

Kotoisin Korialta. Opiskelee kulttuurienvälisten 

opintojen maisteriohjelmassa Kööpenhaminan 

yliopistossa.

Mitä pohjoismaisia kieliä puhut?

Äidinkieleni on suomi. Puhun myös ruotsia ja tanskaa,  
koska opiskelen Tanskassa.

Onko kielitaidostasi ollut hyötyä?

Kun muutin Tanskaan yliopisto-opintojen perässä, osasin jo ruotsia. 
Siitä oli paljon apua aloittaessani tanskan opiskelun. Olin harjoittelussa 
Tanskan Norden-yhdistyksessä, ja siellä opin tanskaa. Tiedän, että monet 
työnantajat toivovat pohjoismaisten kielten osaamista.

Millaiset pohjoismaisten kielten taidot ystäväpiirilläsi on?

Suomenkieliset Suomessa asuvat ystäväni hallitsevat ruotsin alkeet. He 
ymmärtävät kieltä hyvin, mutta eivät käytä sitä kovin usein.  
Siksi kielitaito ruostuu.
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Benedicte Parelius
Norja

Kotoisin Trondheimista, opiskelee  

optikoksi Kööpenhaminassa.

Mitä pohjoismaisia kieliä puhut?

Olen norjalainen, joten puhun luonnollisesti norjaa. Lisäksi ymmärrän 
tanskaa ja ruotsia ja puhunkin niitä, tosin norjalaisittain vääntäen, heh!

Onko kielitaidostasi ollut hyötyä?

Kyllä, koska opiskelen Tanskassa. Opettajat ovat tanskalaisia ja 
opiskelukavereissani on sekä tanskalaisia että ruotsalaisia. Mielestäni 
pitäisikin olla niin, että suurin osa skandinaavisten kielten puhujista 
ymmärtäisi toisiaan, kun kielet kerran ovat niin samanlaisia! 

Millaiset pohjoismaisten kielten taidot ystäväpiirilläsi on?

Minulla on puoliksi ruotsalaisia ystäviä, jotka puhuvat sujuvasti sekä 
ruotsia että norjaa. Suurin osa on kuitenkin sellaisia kuin minä – he 
ymmärtävät norjaa ja ruotsia. Lisäksi minulla on islantilainen kaveri, joka 
puhuu islannin lisäksi tanskaa ja ymmärtää myös ruotsia ja  
norjaa todella hyvin.
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Olle Lerner
Ruotsi

Kotoisin Uumajasta, opiskelee näyttelijäksi 

Kööpenhaminassa.

Mitä pohjoismaisia kieliä puhut?

Äidinkieleni on ruotsi. Nykyään asun Tanskassa, joten puhun myös 
tanskaa. Lisäksi olen aina ymmärtänyt norjaa.

Onko kielitaidostasi ollut hyötyä?

Urasuunnitelmieni kannalta on tärkeää, että osaan tanskaa. Tyttöystäväni 
on tanskalainen, ja keskinäisen kommunikaatiomme kannalta tanskan 
kielen taitoni on ollut kullanarvoinen.

Millaiset pohjoismaisten kielten taidot ystäväpiirilläsi on?

Lähes olemattomat. Kokemukseni mukaan ruotsalaiset ymmärtävät 
tanskaa ja tanskalaiset ruotsia todella huonosti. Ystäväpiirissäni on tosin 
muutama poikkeus.
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Emme koskaan tule ymmärtämään toisiamme, 
ennen kuin karsimme kielen seitsemään sanaan.

Kahlil Gibran





Pohjoismaisen kieliyhteisön 
uhkana ovat poliitikot – ei kansa
OLLE JOSEPHSSON sanoo suoraan, että pohjoismaisesta 
kielipolitiikasta lausutut kauniit sanat ovat olleet pelkkää 
sanahelinää ja että kampanjat ja hankkeet ovat syrjäyttäneet 
todellisen kielipolitiikan.

Josephsson on Tukholman yliopiston pohjoismaisten kielten 
professori, jolla on pitkä kokemus pohjoismaisesta kieliyhteistyöstä. 
Nyt hän ärähtää poliitikoille ja viralliselle yhteiskunnalle:

– Ihmisten välinen kanssakäyminen ei uhkaa millään tavalla 
pohjoismaisia kieliä, hän sanoo.  Poliitikot ja virkamiehet 
sen sijaan horjuttavat kieliyhteistyötä käyttämällä englantia 
virallisissa yhteyksissä. Kielten asemaa heikentää myös se, että 
kieliyhteistyössä tehtyjä päätöksiä ei kunnioiteta. Poliitikot eivät 
ole kyenneet luomaan pohjoismaisen kieliyhteistyön edellyttämää 
infrastruktuuria. 
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ja kielenhuollossa. Hän kirjoittaa erikoisartikkeleita Svenska Dagbladetin 
kielipalstalle, hän on toiminut Pohjoismaiden kielineuvoston puheenjohtajana, 
terminologiakeskus TNC:n hallituksen jäsenenä sekä Ruotsin kielineuvoston 
johtajana. 

Huolimatta korkeasta asemastaan Ruotsin kielipiireissä professori ei pahemmin 
kumartele vallanpitäjiä. Hänen lähtökohtanaan on päinvastoin se, että 
pohjoismaisten kielten kehityksen suurin uhka tulee yhteiskunnan ylimmistä 
kerroksista. 

– Englannin uhka pohjoismaisille kielille ei ole lähtöisin nuorista, jotka 
sekoittavat puheeseensa englantilaisia lainasanoja. Se on lähtöisin 
vallanpitäjistä, kuten poliitikoista, tutkijoista, rahamaailman ja elinkeinoelämän 
edustajista, jotka vaihtavat englantiin sekä kotimaassaan että pitäessään yhteyttä 
muihin pohjoismaalaisiin. Josephssonin mukaan pohjoismaisiin äidinkieliin 
kohdistuva uhka tulee ylhäältä, ei alhaalta. 

Häntä ärsyttää aivan erityisesti se, että jopa Pohjoismaiden ministerineuvosto 
käyttää englantia virallisissa yhteyksissä.

– Monet meistä suutahtivat toden teolla, kun Pohjoismaiden ministerineuvosto 
alkoi järjestää kokonaisia konferensseja englanniksi. Sen tehtävänähän on 
nimenomaan ylläpitää ja lujittaa pohjoismaista kieliyhteisöä, professori 
toteaa. Pohjoismaiset poliitikot ovat sitä paitsi kauhean saamattomia eivätkä 
käytännössä saa aikaan paljonkaan. Hän mainitsee esimerkkinä vuonna 
2006 hyväksytyn kielijulistuksen, joka sisälsi useita ehdotuksia siitä, miten 

”Yhdessä pohjoismaiset kielet pystyvät 
puolustautumaan paljon paremmin englantia vastaan.”
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pohjoismaista kieliyhteisöä tulisi vahvistaa tulevaisuudessa ennen kaikkea 
opetuksen avulla. 

– Julistuksen ehdotusten toteuttaminen olisi ratkaissut monta asiaa, hän 
toteaa. Olle Josephsson ei suuremmin arvosta myöskään kampanjoita, joita 
Pohjoismaissa on järjestetty naapurikielten osaamisen parantamiseksi. 

– Ne rahat ovat menneet Kankkulan kaivoon, hän laukoo.

Huonosti kohdennettujen ja pinnallisten kampanjoiden sijaan Josephsson 
kannattaa yksinkertaisempia ja luonnollisempia keinoja Pohjoismaiden 
keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi. Hyviä tuloksia tuottaisi nopeasti 
esimerkiksi opiskelijoiden vaihtomahdollisuuksien radikaali parantaminen. Hänen 
mukaansa pohjoismaisella yhteistyöllä täytyy olla myös poliittinen infrastruktuuri, 
joka takaa sen, etteivät kansalliset määräykset haittaa Pohjoismaiden 
yhdentymistä. Pohjoismainen yhteenkuuluvuus vaatii luonnollisesti myös 
taloudellisia edellytyksiä.

– Pohjoismaiden yhdentymisen tiellä ovat siis pikemminkin käytännön seikat, ei 
niinkään se, etteivätkö ihmiset kokisi yhteenkuuluvuutta muiden Pohjoismaiden 
kansalaisten kanssa, Josephsson sanoo. 

Olle Josephssonin mielestä Pohjoismaissa tarvitaan vahvaa kieliyhteisöä etenkin 
sen vuoksi, että elämme kansainvälisessä maailmassa, jossa englanti valtaa alaa 
ja syrjäyttää muut kielet kokonaan yhä useammissa yhteyksissä.

– Aika on ajamassa jo ohi vanhan hokeman, jonka mukaan Pohjoismaiden 
kielellinen yhteenkuuluvuus näkyy vasta sitten, kun tapaa toisen 
pohjoismaalaisen vieraassa maailmankolkassa. Globalisaation edetessä saman 
kokemuksen saa nykyään jo Pohjoismaiden sisälläkin, Josephsson sanoo. Hän 
viittaa siihen, että pohjoismaisiin kieliin kohdistuu koko ajan yhä suurempi paine 
ja välillä aivan omilla kotikulmilla.

– Jokaisella ihmisellä on oikeus äidinkieleensä ja sen kehittämiseen! Nykyisessä 
maailmassa tarvitaan todellakin pohjoismaista kielellistä yhteenkuuluvuutta, jotta 
voitaisiin pitää kiinni äidinkielestä, hän sanoo innostuneen tomerasti. 

– Yhdessä pohjoismaiset kielet pystyvät puolustautumaan paljon paremmin 
englantia vastaan. Virallisissa pohjoismaisissa yhteyksissä on erittäin tärkeää 
käyttää omaa äidinkieltään. Esimerkiksi pohjoismaisissa konferensseissa tulee 
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aina järjestää suomen- ja islanninkielisille tulkkaus. Tulkkauksen järjestämisessä 
on aina omat hankaluutensa, mutta oman äidinkielen puhuminen on suuri etu, 
ja se myös parantaa huomattavasti keskustelun tasoa, hän vakuuttaa. 
Nyky-yhteiskunnan kasvava monikielisyys on ilmiö, joka kiinnostaa Olle 
Josephssonia paljon.

– Elämme todella monikielisessä yhteiskunnassa, Ruotsissakin on noin kaksisataa 
äidinkieltä, hän kertoo. Monikielisyydellä ja pohjoismaisella kieliyhteisöllä 
on tosiasiassa yhtäläisyyksiä. Pohjoismaisen kielellisen yhteenkuuluvuuden 
ymmärtäminen saattaa nimittäin olla hyvä tapa tajuta monikielisyyttä, jos oma 
tausta on yksikielinen.

– Kaikki ruotsalaisethan ovat kolmikielisiä! Josephsson väittää viitaten ruotsin, 
norjan ja tanskan samankaltaisuuteen. Pohjoismaisten kielten tuntemus voi siis 
auttaa ymmärtämään paremmin maahanmuuttajien kielellistä tilannetta. Jos 
itsellä on kokemuksia pohjoismaisista kielistä, tajuaa paremmin, millaista on 
turkkia, arabiaa tai kurdia puhuvilla monikielisillä ihmisillä.

Josephsson väittää, että kieltä voidaan tarkastella ensisijaisesti kolmena 
erilaisena ilmiönä: viestintänä, identiteettinä ja ajatteluna. Hän jää 
pohdiskelemaan erityisesti viestintänäkökulmaa. Siinä yhteydessä lainasanat ja 
kielen muuttuminen eivät vaivaa häntä lainkaan.

– Päinvastoin! Ei se ole mikään ongelma, jos nappaamme kieliimme 
englantilaisia lainasanoja. Käyttämätön kieli ei pysy hengissä. Ja käytettäessä 
se taas muuttuu, Josephsson sanoo. Kokenut professori pitää ajatusta puhtaasta 
kielestä täysin mielettömänä ja samalla monikielisyyden vihollisena. Hänen 
mukaansa kielet sekoittuvat spontaanisti ja luonnollisesti, ja eri kieliä voidaan 
käyttää täydentämään toisiaan. Englanti saattaa esimerkiksi toimia loistavasti 
ruotsalaisten ja tanskalaisten nuorten avauskielenä.

Vuonna 2005 tehtiin suuri pohjoismainen kielitutkimus, jonka toteutuksessa myös 
Olle Josephsson oli mukana. Siinä tutkittiin, miten hyvin lukiolaiset ymmärtävät 
naapurimaiden kieliä. Parhaiten muita pohjoismaisia kieliä ymmärsivät 
färsaarelaiset nuoret ja heikoimmin tanskalaiset nuoret. Tutkimus osoitti 
myös, että nuoret ymmärtävät pohjoismaisia sukukieliä vanhempia sukupolvia 
heikommin.

”Ei se ole mikään ongelma, jos nappaamme kieliimme 
englantilaisia lainasanoja.”
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Olle Josephsson ei kuitenkaan halua tulkita tuloksia liian kielteisesti. Hän väittää 
huonojen testitulosten johtuvan enemmänkin asenteista, arvostuksista ja testin 
rakenteesta. Professori väittää, että nuoret päinvastoin kommunikoivat nykyään 
muiden Pohjoismaiden kanssa enemmän kuin koskaan ennen. Hän mainitsee 
esimerkkeinä, että tanskan kielen opiskelijoiden määrä on voimakkaassa 
kasvussa Ruotsin yliopistoissa ja että Oslon palvelusektori luultavasti romahtaisi 
ilman ruotsalaisia nuoria. Tämä kehitys tulee vahvistumaan entisestään.
 
– Tulemme kuulemaan Ruotsissa yhä enemmän norjaa ja tanskaa seuraavien 
10–15 vuoden aikana, hän arvelee äänessään aimo annos toiveikkuutta. 





Sanojen vallasta ja vallan 
sanoista
– Kieli on valtaa. Se, joka hallitsee kielen, hallitsee myös 
ympäristöään.

Näin toteaa TUIJA NIKKO, Helsingissä sijaitsevan Aalto-yliopiston 
professori. Hän on tutkimustyössään keskittynyt kielikulttuurin 
muutoksiin suomalaisten ja ruotsalaisen yritysten yhdistyessä. Hän 
on kuunnellut, mitä elinkeinoelämän hallitusten kokoushuoneissa 
tapahtuu, kun jäsenillä on eri äidinkieli. Yritysten yhdistyminen ei 
nimittäin välttämättä ole musiikkia kaikkien korville.

Kokoushuoneessa on kyettävä käsittelemään myös pinnan 
alla vanhastaan kytevät naapurinahinat sekä kansalliset 
arvovaltataistelut. Rakentavien päätösten tekeminen vaatii 
maaotteluiden ja jääkiekkofinaalien jättämistä taka-alalle. 
Ja niin tehdäänkin. Avuksi otetaan ulkopuolinen kieli – englanti.
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Nikko toteaa tosiasioista muistuttaen. Hän toimii nykyään Aalto-yliopistoon 
kuuluvan Helsingin kauppakorkeakoulun laatujohtajana. Tuija työskentelee 
suomenkielisessä kauppakorkeakoulussa, ja naapurissa majaansa pitää 
ruotsinkielinen vastine, Hanken.

Tuija Nikko on supisuomalainen nimi, ja Tuijan äidinkieli onkin suomi, mutta 
hän puhuu lisäksi täydellistä ruotsia. Lapsuus Vaasassa oli kaksikielinen. Puolet 
naapurustosta puhui ruotsia, puolet suomea. Kaikki puhuivat omaa äidinkieltään, 
ja kielestä riippumatta kaikki ymmärsivät toisiaan. Jo 12-vuotiaana Tuija halusi 
parantaa ruotsin taitoaan ja tuli sen myötä viettäneeksi nuoruutensa kesät täysin 
ruotsalaisessa ympäristössä Merenkurkun toisella puolen Uumajassa. Kotona 
Tuija valitsi usein ruotsalaisen televisiokanavan ja suosikkilukemista oli tuolloin 
Ruotsin suosituin nuortenlehti, Bildjournalen.

Samaan aikaan huipentui suomalaisen työvoiman maastamuutto Ruotsiin, ja 
Tuija alkoi opiskella ruotsia Helsingin yliopistossa. Hän menestyi opinnoissaan 
sen verran hyvin, että on sittemmin väitellyt tohtoriksi. Väitöskirjan aiheena oli 
kielikysymykset suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten yhdistyessä.

Suomen ja Ruotsin elinkeinoelämät ovat yhdentyneet yhä enenevässä määrin 
viime vuosikymmenten aikana. Globalisaation edetessä Ruotsin ja Suomen 
välisistä fuusioista ja yritysostoista on tullut arkipäivää. Suomalaisomisteisilla 
yrityksillä on Ruotsissa noin 60 000 työntekijää, kun taas ruotsalaisomisteiset 
yritykset työllistävät Suomessa noin 50 000 henkilöä. Näihin lukuihin sisältyy 
suuryritysten lisäksi myös monia pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten yhdistymistä voidaan tarkastella kahdesta 
vastakkaisesta näkökulmasta. Toisaalta yritysfuusioita pidetään esimerkkinä 
naapurimaiden uudelleen virinneestä yhteistyöhalusta, toisaalta niistä puhutaan 
eräänlaisessa haastavassa maaotteluhengessä. On korostettu Suomen ja Ruotsin 
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ainutlaatuista suhdetta, joka perustuu maantieteelliseen läheisyyteen, pitkään 
yhteiseen historiaan ja samankaltaiseen teollisuusrakenteeseen. Esiin ovat 
kuitenkin nousseet myös maiden kulttuurien ja kielten erot. Erityisen kiintoisiksi 
ovat osoittautuneet erot viestintäkulttuurissa ja johtamistyylissä.

Selkeitä erottavia tekijöitä ovat keskustelun määrä ja päätöksenteon 
nopeus. Ruotsalaisilla on taipumus keskustella perusteellisesti kaikista 
päätösehdotuksista kaikilla tasoilla ennen lopullisen päätöksen tekemistä. 
Suomessa päätökset tehdään nopeammin ja vastuun kantaa johtaja. Nopea 
päätöksenteko on suomalaisille merkki tehokkuudesta, mutta ruotsalaisten 
mielestä se ilmentää jäykkää hierarkiaa ja vaikutusmahdollisuuksien puutetta. 
Suomalaiset taas pitävät ruotsalaisten keskustelevaa tyyliä tyhjän jauhamisena, 
mutta ruotsalaisille se ilmentää demokratiaa ja osallistamista. Molemmat 
maat pitävät omaa viestintätapaansa hyvänä ja suhtautuvat toisen tyyliin 
kielteisemmin.

Tuija Nikkoa kiinnosti, miten näitä kulttuurieroja kurotaan yhteen ja saadaan 
samalla käsiteltyä kieliongelmat. Hän valitsi väitöskirjansa aiheeksi kaksi 
ruotsalais-suomalaista konsernia, metsäjätti Stora Enson ja Nordea-pankin, 
jonka nimi fuusion jälkeen oli MeritaNordbanken.

– Halusin tutkia, miten työkieli ja kahvihuonekieli toimivat työpaikalla, jossa 
yhtäkkiä kohtaavat eri kansalliset kulttuurit, Tuija kertoo.

Mitä sitten tapahtui?

Molemmissa tapauksissa yritykset tekivät pian yhdistymisen jälkeen päätöksen 
ottaa englannin työkieleksi. Kaikki kokoukset pidettiin englanniksi, ja myös kaikki 
asiakirjat laadittiin englanniksi.

Tuija Nikko pitää englannin vaihtamista työkieleksi yleisesti ottaen varsin 
onnistuneena ratkaisuna. Englannin myötä kaikki kohtasivat ikään kuin 
puolueettomalla maaperällä, mikä kuroi merkittävästi umpeen maiden välistä 
kulttuurikuilua ja säästi monelta konfliktilta. Vallan kieleksi ei muodostunut suomi 
eikä ruotsi, vaan kansainvälinen englanti. Yritysten kansainvälistyessä sisäisesti 
oli helpompaa suunnata toimintaa myös ulospäin ja toimia tehokkaammin 
muiden maiden kanssa.
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Mutta eikö englannin käyttö ole toimintarajoite suomea tai ruotsia 
äidinkielenään puhuvalle? Eikö se aiheuta ongelmia, joiden myötä sekä 
toiminnan että viestinnän laatu laskee?

– Ei suinkaan, Tuija sanoo. Englanninkielistä keskustelua voidaan pitää 
yhteistyöhön halukkaiden alan asiantuntijoiden välisenä vuorovaikutuksena. 
Käytännössä osapuolet sopeutuivat toistensa kokouskäytäntöihin ja toistensa 
tapaan viestiä. Henkilöstö oppi nopeasti oman alansa terminologian ja 
työstä hyvin suoriutumiseen tarvittavan kielenkäytön. Lisäksi Tuija havaitsi, 
että englantia maustettiin ruotsalaisilla ja suomalaisilla ilmauksilla. Jos 
englanninkielistä sanaa ei löytynyt, käytettiin sen sijaan suomen- tai 
ruotsinkielistä sanaa, jonka joku ryhmän jäsenistä käänsi.

Samalla Tuija huomasi, että englannin voittokulusta huolimatta työntekijät eivät 
kuitenkaan lakanneet käyttämästä omia äidinkieliään. Kahvitauoilla ja ennen 
virallisia kokouksia jutusteltiin suomeksi tai ruotsiksi – ei englanniksi. Kävi ilmi, 
että jopa 80 prosenttia yritysten oman maan sisäisestä viestinnästä käytiin 
edelleen omalla kielellä.

– Viestintä on niin paljon enemmän kuin muotoseikkojen noudattamista, 
kokouksia ja asiakirjoja. Viestinnän muotoja ei voida täysin sanella ylhäältäpäin, 
Tuija toteaa. Kulttuuri ja kieli kuuluvat yhteen. Vieraan kielen puhuminen tuntuu 
aina erilaiselta ja vaikuttaa siihen, miten ihminen kokee itsensä. Suomalainen 
tai ruotsalainen yksityisminä ja englantia käyttävä yritysidentiteetti eroavat 
toisistaan.

Sen vuoksi Tuija Nikon mielestä virallisessa pohjoismaisessa yhteistyössä ei 
pitäisi seurata yritysmaailman mallia. 

– Tässä tapauksessa on syytä jatkaa pohjoismaisten kielten käyttöä, sillä ne 
ovat kulttuurimme ilmentymä. Jos kielitaito ei riitä, on otettava avuksi tulkkaus 
ja kääntäminen. Siitäkin huolimatta, että entistä harvempi suomalainen puhuu 
ja ymmärtää ruotsia. Nykyään suomalaiset ja ruotsalaiset nuoret käyttävät 
keskenään suurimmaksi osaksi englantia.

– Nykynuorilla on entistä heikompi pohjoismainen identiteetti. Nuoret 
suuntautuvat kauemmaksi Eurooppaan ja maailmaan, ja englannin käyttö 

”Nykynuorilla on entistä heikompi pohjoismainen 
identiteetti.”
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on yhä luontevampaa. Tuija Nikko kuitenkin puolustaa suomen- ja ruotsinkielistä 
koulutusta. Nykyään englantia käytetään entistä enemmän yliopistoissa ja 
äidinkielten säilyttäminen englannin rinnalla muodostuu entistä tärkeämmäksi. 

Keskustelu pakkoruotsista käy taas kuumana Suomessa. 

–  Suomessa on ihmisiä, jotka eivät koskaan ole tavanneet ruotsia puhuvaa 
henkilöä, joten ymmärrän, että heistä tuntuu turhauttavalta opiskella kieltä, jota 
he eivät koskaan tarvitse, Tuija sanoo.

Vaikka hän puolustaa innokkaasti ruotsin kielen asemaa Suomessa, hän pohtii, 
onko ruotsin pakollisuus kouluissa sittenkin karhunpalvelus.

– Ruotsin kielen vastustus voi hyvinkin pohjautua kokemukseen, että ruotsin 
opiskelu koulussa on vaikeaa ja toivotonta. Ammattikoulujen teini-ikäisten 
poikien suhtautuminen on vihamielistä, koska ruotsi ei tunnu tarpeelliselta. 
Ruotsin kielelle olisi suotuisampaa, jos se olisi vapaaehtoista läpi koko 
koulujärjestelmän, Tuija toteaa.
 
Siitä ei ole kuitenkaan epäilystäkään, etteikö ruotsin osaaminen olisi etu 
ansioluettelossa. Suomessa tie korkeakoulutuksen kautta huippu-uralle vaatii 
ruotsin taitoa, mutta tietenkin myös suomea – kaksikielisyys sekä hyvä englannin 
taito on edellytys korkean aseman saavuttamiseksi.

Perussuomalaisten vahva kanta ruotsia vastaan on Tuijan mielestä etupäässä 
poliittista peliä.

– He eivät oikeastaan suhtaudu ruotsiin erityisen kielteisesti, mutta he ovat 
huomanneet, että aihe tarjoaa poliittisia pikavoittoja – täyttä populismia siis, 
Tuija arvioi. 

– Perussuomalaisten suosio koki presidentinvaaleissa kovan kolauksen ja 
uusi presidentti Sauli Niinistö suhtautuu erittäin myönteisesti ruotsiin ja 
pohjoismaiseen yhteistyöhön. Niinistö mainitsi virkaanastujaispuheessaan sekä 
kielikysymyksen että pohjoismaisen yhteistyön olevan tärkeitä painopistealueita.

”Suomessa on ihmisiä, jotka eivät koskaan ole 
tavanneet ruotsia puhuvaa henkilöä.”
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Kieli on valtaa – esimerkiksi pohjoismaisten yritysten hallituksissa, joissa 
englanti toimii erinomaisesti. Kieli on kuitenkin myös kirjallisuutta, kahvitauolla 
jutustelua, tekstiviestejä, kielileikkejä ja rakkaudentunnustuksia. Kieli liittyy 
myös naapurisuhteisiin ja identiteettiin. Miltä esimerkiksi mämmin tai pitepaltin 
kaltaiset sanat maistuisivat englanniksi? Ja ainakin toistaiseksi pohjoismaalaiset 
unelmoivat tulevaisuudesta vielä omalla äidinkielellään.



Vieras kieli on ase elämäntaistelussa.

Karl Marx





”Pohjoismaiden Sanomat” – 
pohjoismaisen mediamaailman 
utopia
Hän on yksi Pohjoismaiden media-alan vaikutusvaltaisimmista 
ihmisistä. Hän on konsernijohtajana norjalaisessa Schibstedissa, 
joka toimii sanomalehtien, viestimien ja verkkokaupan aloilla. 
Työntekijöitä on 27 maassa yli 7 000, ja heistä suurin osa 
työskentelee Pohjoismaissa. Schibsted Media Groupin omistuksessa 
ovat esimerkiksi Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Aftenposten, 
Verdens Gang sekä verkkokauppasivustot Blocket.se ja Finn.no.

Yrityksen toimistorakennus nousee korkeuksiin Oslon keskustassa, 
ja ROLV ERIK RYSSDALIN huoneesta avautuu näkymä yli 
kaupungin. Schibstedin toimitusjohtajana hänellä on kenties suurin 
sananvalta yrityksen luoviessa Pohjoismaiden nopeasti muuttuvassa 
mediamaailmassa. Kaupallisesta näkökulmasta Pohjoismaat 
muodostavat rajattomat yhtenäiset mediamarkkinat. Kaikki liikkuu 
esteettömästi maiden välillä. Kielen suhteen tilanne on kuitenkin eri 
– siinä suhteessa maiden rajat ovat erittäin selvät.
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toimitusjohtajalle Pohjoismaat ovat luonnollinen yhtenäinen markkinapaikka.

–  Meillä on samanlainen kulttuuri, maantiede, samankaltaiset kielet ja 
historiallisesti vahvat siteet. Pohjoismainen kulttuuri koostuu saman teeman 
muunnelmista. Maailmalla meitä pidetään esikuvana. Pohjoismaista mallia 
arvostetaan kaikkialla maailmassa, Rolv Erik Ryssdal sanoo ja mainitsee 
esimerkkinä erityisesti lehdistönvapauden ja lehdistön roolin demokratian 
osana. Hänen mukaansa ei tarvitse mennä Isoa-Britanniaa tai Italiaa 
pidemmälle, kun näkemys toimituksellisesta riippumattomuudesta ja 
lehdistönvapaudesta on jo aivan toisenlainen. Murdochin imperiumin skandaali 
tai Berlusconin hämärähommat eivät Ryssdalin mukaan olisi mahdollisia 
Pohjoismaissa.

Mailla on samankaltaiset arvot ja yhteiskunnan rakenteet. Eikö sitten olisi 
mahdollista perustaa lehti, jota voitaisiin levittää kaikissa Pohjoismaissa samalla 
kielellä?

– Ei, Ryssdal toteaa yksikantaan. Ihmiset haluavat lukea omalla äidinkielellään 
ja paikallisesta näkökulmasta, vaikka maat seuraavat ahkerasti toistensa uutisia. 
Hän mainitsee Ruotsin Estelle-prinsessan syntymän ja Utøyan katastrofin 
tapauksina, joita kohtaan kiinnostus on ollut erittäin suurta myös naapurimaissa.

– Sanomalehdet kyllä vaihtavat toimituksellista aineistoa keskenään, mutta 
se käännetään ja toimitetaan. Tie tämänkaltaisesta yhteistyöstä yhteisen 
yksikielisen tiedostuskanavan aikaansaamiseksi on erittäin pitkä, Rolv Erik 
Ryssdal toteaa. “Pohjoismaiden Sanomia” ei koskaan tulla näkemään 
lehtihyllyissä.

Maiden välistä yhteistyötä ja yhteistoimintaa on kuitenkin paljon. Ryssdalin 
mukaan Ruotsi on Pohjoismaissa isoveli ja monet mediamaailman uudet ilmiöt 
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saavatkin alkunsa esimerkiksi Aftonbladetista Tukholmasta, josta ne kopioidaan 
Osloon Verdens Gang -lehteen. Ryssdal mainitsee esimerkkeinä lehden 
vaaleanpunaisen urheiluliitteen, keventäjäryhmän sekä deittisivuston.

Kaikkea ei kuitenkaan voi siirtää sellaisenaan maasta toiseen Ruotsin ja Norjan 
välillä. Sen Ryssdal on saanut kokea Finn.no-verkkokaupan myötä. Schibsted 
yritti urheasti tuoda norjalaista sivustoa Ruotsin markkinoille siinä kuitenkaan 
onnistumatta. Lopulta päädyttiin siihen, että Schibsted osti Ruotsissa jo 
vakiintuneen Blocket.se-verkkokaupan.

Puhuttaessa televisiolähetyksistä pohjoismaisilla kielillä, Ryssdal mainitsee 
norjalaisen Fredrik Skavlanin isännöimän suositun talk show’n, jota lähetetään 
sekä Ruotsissa että Norjassa – kylläkin tekstitettynä. Ryssdalin mukaan syynä 
on lähinnä ruotsalaisten vaikeus ymmärtää norjaa, koska norjalaisten ei 
ole yhtä vaikea ymmärtää ruotsia. Hänellä itselläänkin oli Aftonbladetissa 
työskennellessään joskus vaikeuksia tulla ymmärretyksi ruotsalaisten alaistensa 
parissa.

– Kieli itsessään on äärimmäisen tärkeä asia, Rolv Erik Ryssdal sanoo. 
Tarkasteltaessa kehitystä laajemmin ollaan kuitenkin vääjäämättömästi menossa 
kohti yleistyvää englannin käyttöä monilla alueilla. Sähköisen median alalla 
monet pienet kielet tulevat kohtaamaan jatkossa ongelmia.

Myös Ryssdalin omaa yritysjohtoa ja sen työtä ajatellen pohjoismaiset kielet 
alkavat olla ahtaalla. Schibsted-konsernin johtoryhmään on valittu kaksi jäsentä, 
jotka eivät puhu skandinaavisia kieliä ja tällöin työkieleksi vaihtuu englanti. 
Se koettelee myös pohjoismaisia arvoja ja pohjoismaista kulttuuria, Rolv Erik 
arvelee.

– Englannin hallitsemisen tarve on suurempi kuin tarve kartuttaa naapurikielten 
taitoja. Tilanne voi hyvinkin johtaa siihen, että pohjoismaalaisten keskinäiseksi 
kieleksi muodostuu jonain päivänä englanti, konsernijohtaja toteaa.

Pohjoismaiset kielet saavat kuitenkin jo nykyisellään vaikutuksia englannista. 
Kieltä maustetaan englannilla etenkin nuorten keskuudessa. Rolv Erik tietää 
tämän kokemuksesta omien lastensa osalta.

”Englannin hallitsemisen tarve on suurempi kuin tarve 
kartuttaa naapurikielten taitoja.”
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– Sosiaalisen median kuten Facebookin ja Twitterin kehitys vaikuttaa suuresti 
mediamarkkinoihin, Ryssdal sanoo. Kehitys on mediayrityksille haastavaa, ja 
Ryssdal mainitsee esimerkkinä etenkin Yhdysvallat, jossa käydään varsinaista 
titaanien taistoa.

– Pahimmassa tapauksessa Facebook, Apple, Google, Microsoft ja muut 
ylikansalliset mediajätit saattavat vallata markkinat täysin. Kourallinen toimijoita 
pyörittää mediamarkkinoita ja käärii mainostulot, Rolv Erik toteaa. Globaalit 
suuntaukset ovat tulleet jäädäkseen. Jo nyt monet Pohjoismaiden kotimaiset 
verkkoyhteisöt joutuvat väistymään suurempien tieltä. Tässä kehityksessä 
pienet kielialueet jäävät auttamatta jalkoihin.

Entä mikä on paperilehtien tulevaisuus? 

– Viiden tai kymmenen vuoden päästä paperilehti on edelleen olemassa, 
Ryssdal arvelee. Paperilehtiä lukee tulevaisuudessa etenkin vanhempi sukupolvi 
ja ne suunnataan tietyssä määrin yhteiskunnan eliitille. Ryssdal mainitsee 
esimerkkinä Schibstedin oman Svenska Dagbladet -lehden.

–  Emme kuitenkaan tiedä lainkaan, mikä tilanne on viidenkymmen vuoden 
kuluttua. Emme myöskään tiedä, onko paperilehti vielä voimissaan vai onko 
digitaalinen media ottanut vallan lopullisesti. Voi olla, että Facebook-tili on yhtä 
välttämätön kuin puhelinnumero tai pankkitili, hän pohtii.

Tiedossa on, että tällä hetkellä ihmiset haluavat sanomalehtiinsä sekoituksen 
paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä uutisia, mutta he haluavat ne edelleen 
omalla äidinkielellään. Isot eurooppalaiset panostukset, kuten kansainvälinen 
englanninkielinen sanomalehti The European, eivät ole saavuttaneet suosiota. 
Samaan aikaan Ryssdal korostaa nuorten ihmisten entistä kansainvälisempää 
elämäntyyliä kaikkialla maailmassa.

– Mediakulutus on samanlaista Lutonissa, Lyonissa ja Linköpingissä. Sen 
merkitystä kielille, pohjoismaiselle identiteetille ja kulttuurille Ryssdal ei osaa 
arvioida, eikä myöskään sitä, miltä mediamarkkinat tulevat näyttämään jatkossa.
Mutta toistaiseksi paperilehti elää ja voi hyvin, ja sillä on edelleen keskeinen 
merkitys politiikan maailmassa. Ryssdal ottaa tässä yhteydessä esimerkiksi 
Viron. Schibsted omistaa Virossa Postimees-lehden, joka on maan suurin 
sanomalehti.



– Käydessäni hiljattain Tallinnassa sain kutsun tapaamaan Viron pääministeriä, 
Rolv Erik kertoo. Hän kiitti minua konsernin merkityksestä Viron vapaan 
lehdistön kehityksessä. Se on ollut yksi hienoimmista kokemuksistani 
konsernipäällikkönä.

Mediamaailma muuttuu nopeasti, ja sen myötä myös pohjoismaisten kielten 
edellytykset. Kukaan ei tiedä täsmälleen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 
Pohjoismaat ovat Schibsted-konsernille sekä harjoituskenttä että kehitysalue. 
Se ei ole suinkaan huono lähtökohta mediakonsernille tulevaisuuden 
haasteiden edessä.





Pakkoruotsi ja tanska – kuumia 
perunoita perussuomalaisille
On 1. maaliskuuta 2012. Suomen uusi presidentti Sauli Niinistö 
on juuri antanut eduskunnalle juhlallisen vakuutuksen ja astunut 
virkaansa. Hän pitää puheensa ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi. 
Seremoniassa näkyy jäänteitä sekä venäläisestä että ruotsalaisesta 
ylivallasta. Kansanedustajat istuvat juhlallisina ja hartaina 
eduskunnan istuntosalissa, joukossaan kolmekymmentäyhdeksän 
perussuomalaista. Yksi heistä on MARIA TOLPPANEN, entinen 
sosiaalidemokraatti, nykyinen perussuomalainen, joka arvostelee 
Suomen tapaa käsitellä kasvavaa maahanmuuttoa. Hän suhtautuu 
kriittisesti myös niin sanottuun ”pakkoruotsiin” eli suomalaisten 
koulujen pakolliseen ruotsinopetukseen. Hänen mielestään 
suomenruotsalaisilla on liikaa yhteiskunnallista valtaa suhteessa 
heidän osuuteensa väestöstä.
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Niinistö tähdensi heti vaalituloksen selvittyä ruotsin kielen merkitystä ja 
pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä.

Sellainen aiheuttaa Suomessa helposti närää. Perussuomalaisten äänisaalis oli 
edellisvuoden eduskuntavaaleissa moninkertainen aikaisempaan verrattuna, 
mikä johtui muun muassa siitä, että puolue arvosteli suorasanaisesti 
ruotsinkielisen vähemmistön vahvaa asemaa yhteiskunnassa – ja pakkoruotsia.

– Koululaisten täytyy voida valita vapaasti, mitä kieltä he haluavat opiskella. 
Monien mielestä on järjetöntä opiskella kieltä, jota ei myöhemmin ikinä tarvitse, 
Maria sanoo.

Hän puhuu itse hyvää ruotsia, jota hän oppi käydessään koulua Rovaniemellä. 
Toimittajanammattiaan hän on kuitenkin harjoittanut YLEssä äidinkielellään 
eli suomeksi. Hän aloitti poliittisen uransa sosiaalidemokraattina, ja omien 
sanojensa mukaan häntä ajoi oikeudenmukaisuuspaatos. Suomessa koettiin 90-
luvun puolivälissä vakava talouskriisi, jonka aiheuttamat leikkaukset kohdistuivat 
köyhiin eläkeläisiin ja lapsiperheisiin. Maria erosi sosiaalidemokraattisesta 
puolueesta ja omistautui toimittajantyölle. Hän pysytteli pitkään kokonaan 
erossa politiikasta. Kunnes lähes kaksi vuotta sitten hänen entinen 
sosiaalidemokraattinen puoluetoverinsa Matti Putkonen kertoi siirtyneensä 
perussuomalaisiin. Hän houkutteli Marian takaisin politiikkaan ja eduskuntaan, 
mutta tällä kertaa perussuomalaisena.

Sydämen asiat ovat samoja kuin muiden Pohjoismaiden vastaavanlaisilla 
puolueilla. Tanskan kansanpuolueen kanssa on vastikään tiivistetty 
yhteistyötä, ja perussuomalaiset ovat perustaneet tanskalaisten kanssa 
Pohjoismaiden neuvostoon oman puolueryhmän. Norjan edistyspuolueen ja 
ruotsidemokraattien tavoin perussuomalaiset eivät myöskään halua osallistua 
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euroalueen ongelmien lieventämiseen. Myös eri maahanmuuttajaryhmiä 
kohtaan suhtaudutaan hyvin epäluuloisesti.

– Emme voi ottaa vastaan aina vain uusia maahanmuuttajia, jos emme pysty 
tarjoamaan heille samanlaisia elinehtoja kuin muille Suomessa asuville. Se 
luo Marian mukaan tyytymättömyyttä ja ulkopuolisuutta. Hänen mielestään 
kasvava maahanmuutto lisää varsinkin lukutaidottomuutta. Hän väittää 
maahanmuuttajanaisten olevan usein luku- ja kirjoitustaidottomia ja sanoo, ettei 
heillä ole mitään mahdollisuutta osallistua työelämään.

– Ei, emme me aio pysäyttää maahanmuuttoa, hän sanoo. Suomeen tulevien 
pitää vain oppia suomen kieli, elää suomalaisten tavoin ja hankkia työlupa.

Pakkoruotsi on perussuomalaisten ja muiden arvostelijoiden käyttämä nimitys 
koulun pakollisesta ruotsinopetuksesta. Yksipuolinen pakko, toteaa Maria, joka 
suhtautuu kriittisesti siihen, että suomenkielisen on suoritettava ruotsin kielikoe 
saadakseen ylemmän korkeakoulututkinnon, mutta sama ei päde toisin päin. 
Maan ainoassa ruotsinkielisessä yliopistossa Åbo Akademissa voi suorittaa 
akateemisen tutkinnon osaamatta sanaakaan suomea.

– Itä-Suomessa olisi paljon järkevämpää opiskella venäjää ruotsin sijaan, Maria 
väittää. Kaikki suomalaiset eivät tarvitse ruotsia. Mutta kaikki ruotsinkieliset 
tarvitsevat suomea selviytyäkseen yhteiskunnassa.

Suomen perustuslaissa kuitenkin säädetään, että Suomi on kaksikielinen maa, 
eikä Marian mielestä ole toivoakaan siitä, että perustuslakia muutettaisiin tältä 
osin. Eihän laissa voi määrätä, että toinen kieli on toista tärkeämpi, hän sanoo. 
Silti hän suhtautuu kriittisesti ruotsinkieliseen vähemmistöön.

– Heillä on liikaa valtaa ja etuoikeuksia lukumääräänsä nähden, Maria sanoo 
ja arvostelee myös suomenruotsia kielenä. Se ei ole oikeaa ruotsia, kieleen 
on sekoittunut suomea ja englantia, eikä se ole vaalinut alkuperäänsä. Mitä 
radioon ja televisioon tulee, esimerkiksi YLE Fem on kokonaan ruotsinkielinen, 
samoin pari muuta radiokanavaa, jotka lähettävät pelkästään ruotsinkielisiä 
ohjelmia. Marian mielestä se on paljon suhteessa siihen, että ruotsinkielisiä 
on vain 300 000.

”Itä-Suomessa olisi paljon järkevämpää opiskella 
venäjää ruotsin sijaan.”
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Maria on mukana Pohjoismaiden neuvostossa, jonka työkieli on 
“skandinaaviska”. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenten oletetaan osallistuvan 
skandinaavisilla kielillä pidettyihin kokouksiin ja lukevan asiakirjat tanskaksi, 
norjaksi ja ruotsiksi. Käännös- ja tulkkauspalveluja on tosin tarjolla, mutta Marian 
mielestä ei riittävästi. Hän on mukana kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa, jonka 
puheenjohtaja on tanskalainen, ja näin monet asiakirjat ovat tanskankielisiä.

– Minun on suomenkielisenä täysin mahdoton ymmärtää sekä puhuttua että 
kirjoitettua tanskaa, Maria sanoo. Hän ei kaihda käyttää sanaa syrjintä. Meillä ei 
ole samoja edellytyksiä työmme tekemiseen kuin skandinaavisia kieliä puhuvilla, 
hän sanoo.

Pitäisikö meidän sitten ryhtyä käyttämään englantia virallisessa pohjoismaisessa 
yhteistyössä? Ei, siitä Maria ei halua kuulla puhuttavankaan. Meillä on omat 
kielemme, identiteettimme ja kulttuurimme, ja on parempi yrittää tulla juttuun 
ja puhua keskenämme tauoilla ja illallisilla jonkinlaista svengelskaa, danglishia 
tai vaikka islanninsuomea. Maria pitää kieltä kulttuurin ja identiteetin pohjana, 
ja Pohjoismailla on yhteinen identiteetti eri kielistä huolimatta. 

– Suomalaiset ovat pohjoismaalaisia, hän korostaa.

Hän puhuu itse mielellään ruotsia. Olkoonkin ettei aina aivan virheettömästi, 
hän sanoo. Sitä kuitenkin tarvitaan, jotta voisi tuntea kuuluvansa yhteen muiden 
Pohjoismaiden kanssa. Pohjoismaista esperantoa ei Marian mielestä tarvita.
Maria Tolppanen on ottanut presidentin virkaanastujaisiin mukaan tyttären-
tyttärensä Jenitan. Kysyn Jenitalta, osaako hän ruotsia. Hän on neljäntoista ja 
on lukenut ruotsia yläasteella puolitoista vuotta. Hän pudistaa juron näköisenä 
päätään ja selittää isoäidille suomeksi, ettei hän ole oppinut ruotsintunneilla 
vielä mitään.

– Ruotsin lukemisen täytyy olla vapaaehtoista, isoäiti Maria tähdentää ja 
ehdottaa maantieteellistä jakoa, jossa ainakin Itä-Suomi tulisi vapauttaa 
pakkoruotsista.

Jenitan pitäisi voida valita, haluaako hän lukea ruotsia, espanjaa, ranskaa vai 
saksaa, ja Itä-Suomessa pitäisi lisäksi lukea venäjää, Maria sanoo viitaten lähellä 
rajaa olevien alueiden kasvavaan venäläisväestöön.

”Meillä ei ole samoja edellytyksiä työmme tekemiseen 
kuin skandinaavisia kieliä puhuvilla.”
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Maria-mummo on omasta mielestään melko vapaamielinen ollakseen 
perussuomalainen. Useimmat vaativat huomattavasti tiukemmin pakkoruotsin 
poistamista. Hän on myös ylpeä siitä, että kolmetoista prosenttia hänen 
saamistaan äänistä tuli ruotsinkielisiltä alueilta, mikä Marian mielestä todistaa 
myös monien ruotsinkielisten kannattavan pakkokielen poistamista.

Suomen kielikiista juontaa juurensa 1800-luvulta. Kuten monessa muussakin 
maassa, myös Suomessa ryhdyttiin pohtimaan kansallista omaleimaisuutta ja 
kielitilannetta. Suomessa on ollut varhaiskeskiajalta lähtien sekä suomenkielistä 
että ruotsinkielistä väestöä. Ruotsin kielellä oli täydellinen ylivalta julkisen 
elämän kielenä koko sen ajan, jonka Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa, mutta 
kun Suomi vuonna 1809 joutui Venäjän vallan alle, alettiin puhua suomen kielen 
aseman vahvistamisesta. Yhteiskunta haluttiin suomalaistaa. 

Näiden ajatusten edustajia alettiin kutsua fennomaaneiksi, mutta pian syntyi 
myös ruotsinmielinen vastaliike, svekomania. Fennomaanien ajatusten väkevä 
esitaistelija oli ahkerana kynänkäyttäjänä tunnettu Johan Vilhelm Snellman. 
Toinen vahva suomalaisen identiteetin puolustaja oli Elias Lönnroth. Hän 
matkusti ympäri Suomea keräten suomalaisia runolauluja, jotka edustivat 
pakanallisilta ajoilta peräisin olevaa ikivanhaa kansanrunouden muotoa. Hän 
kokosi runolaulut yhtenäiseksi kertomukseksi, Kalevalaksi, josta tuli Suomen 
kansalliseepos.

Myöhemmin Suomen itsenäisyystaistelun ja sisällissodan aikana kielirintamien 
rajat olivat vähemmän yksiselitteiset, ja toisen maailmansodan aikana 
keskustelu tyrehtyi kokonaan. Vakavan ulkoisen uhan hetkellä suomenkieliset 
ja ruotsinkieliset yhdistivät voimansa maan itsenäisyyden sitkeään 
puolustamiseen.

Keskustelu oli varsin vaimeaa pitkään sotien jälkeenkin aina 1900-luvun 
lopulle saakka, jolloin sävy muuttui ärhäkämmäksi. Ruotsista tuli 70-luvulla 
pakollinen aine peruskoulun yläasteella, mikä saattoi kärjistää mielipiteitä. 
Aiemmin ruotsi oli pakollinen aine vasta lukiossa. Vanhat väitteet siitä, että 
suomenruotsalaiset ovat pieni etuoikeutettu yläluokkainen ryhmä, joka pakottaa 
suurin yhteiskunnallisin kustannuksin kaikki opettelemaan tarpeetonta ruotsin 
kieltä, saivat taas tuulta purjeisiinsa. Erityisesti Suomalaisuuden liitto ajoi asiaa 
palavalla innolla. Joidenkin suomenruotsalaisten ryhmien kiivas vastareaktio 
oli kuvailla suomenkielisiä barbaareina ja suomenruotsalaisia maan kulttuurin 
ylläpitäjinä. Vastakkainasettelua ei pidä kuitenkaan liioitella. Kansan enemmistö 
on keskustellut ja keskustelee kielikysymyksestä edelleen hillitysti.



Suomi sai vuonna 2003 uuden kielilain, jossa todetaan maan kaksikielisyys, 
mutta toimeenpano esitetään siinä hajautetummin, sillä paikallistason 
viranomaisille määrättiin erilaisia kielivelvoitteita paikallisen kielitilanteen 
lähtökohdista. Kunnat jaettiin neljään luokkaan: suomenkieliset yksikieliset 
kunnat, ruotsinkieliset yksikieliset kunnat, kaksikieliset kunnat, joissa 
enemmistön kieli on suomi sekä kaksikieliset kunnat, joissa enemmistön kieli 
on ruotsi. Kuntien suuri enemmistö on yksikielisiä suomenkielisiä kuntia. 
Yhdeksässätoista kaksikielisessä kunnassa enemmistön kieli on suomi ja 
viidessätoista ruotsi, ja ainoastaan kolme kuntaa (Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta) on yksikielisiä ruotsinkielisiä kuntia.

Miltä kielitilanteen kehitys sitten näyttää Suomessa? Useimmat tutkijat, 
poliitikot ja yliopistoväki ovat yhtä mieltä siitä, ettei perustuslakia ja sen 
määrittämää ruotsin kielen asemaa muuteta lähitulevaisuudessa. Samalla 
siirrytään vähä vähältä kohti yhteiskuntaa, jossa on yhä vaikeampi selviytyä 
osaamatta suomea ja jossa ruotsin asema heikkenee heikkenemistään.

–  Me perussuomalaiset tavoittelemme oikeastaan vain kielellistä 
oikeudenmukaisuutta ja valinnanvapautta. Ei kai se ole mikään ihme? 
Maria Tolppanen kysyy. 

Keskustelu pakkoruotsista jatkuu. Onko kyse turhasta pakosta vai sillasta 
Pohjoismaihin ja muihin Euroopan kieliin? Maria Tolppasen ja perussuomalaisten 
kanta lienee selvä. Tulevaisuus näyttää, voivatko he kerätä kielikysymyksellä 
ääniä vastedeskin. 
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Kieli ei kiinnitä yksilöä yksin isänmaahan, 
vaan heimoon yleensä.

J. V. Snellman





Ruotsin Akatemian tuore 
jäsen tietää, miksi tanskaa 
on vaikea ymmärtää
TOMAS RIADIN mielestä monet pohjoismaalaiset pitävät puhuttua 
tanskaa aivan aiheellisesti vaikeana. Hän osaa jopa selittää, 
miksi sitä on vaikea ymmärtää. Vain harjoittelu auttaa, sanoo 
Riad, jonka mielestä naapurimaiden kielten opetusta tulisi tästä 
syystä lisätä. Skandinaavisten sukukielten opettamisesta lapsille 
on suurta hyötyä, sanoo Riad, joka toimii Tukholman yliopiston 
pohjoismaisten kielten professorina ja joka on ollut vuodesta 2011 
lähtien yksi Ruotsin Akatemian kahdeksastatoista jäsenestä. Yksi 
hänen erikoisaloistaan on kielen äänteet 
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puhutun tanskan ymmärtäminen on muiden pohjoismaalaisten mielestä 
vaikeaa, sanoo Tukholman yliopiston pohjoismaisten kielten professori Tomas 
Riad. Hänen erikoisalojaan ovat kielihistoria, runomitta ja prosodia ja etenkin 
fonologia. Fonologia on tieteenala, joka tutkii äänteiden tehtäviä kielessä ja 
muun muassa sitä, mitkä äänteet ovat merkitystä erottavia.

–  Sille on syynsä, että puhuttua tanskaa on niin vaikea ymmärtää, Riad selittää. 
Tanskan kielessä on ensinnäkin luovuttu yleisesti painottomien vokaalien 
ääntämisestä sanan lopussa, ja toisaalta vaikeuksia tuottaa ilmiö, josta käytetään 
nimitystä konsonantsvækkelse eli konsonantin heikentymä. Se tarkoittaa sitä, 
että konsonanttien ääntämys on historian saatossa heikentynyt vähän vähältä, 
kunnes ne ovat muuttuneet äänteiksi, joita muiden pohjoismaalaisten on vaikea 
nähdä omien konsonanttiäänteidensä vastineina. Hän ottaa esimerkiksi ruotsin 
sanan hage, jonka tanskalainen vastine ääntyy suunnilleen hæw (nykyruotsin 
trädgård, puutarha). G-äänne on pehmentynyt vokaalin kaltaiseksi, eikä sitä 
enää mielletä konsonantiksi.

Ruotsalaista tai norjalaista saattavat joskus suorastaan ärsyttää tanskalaiset, jotka 
vain mumisevat partaansa eivätkä vaivaudu ääntämään normaalisti ja selkeästi 
muiden ihmisten tapaan! Vaikka juuri niinhän he tekevät – omalla tavallaan. 
Tanskan kielellä on luonnollisesti oma äännejärjestelmänsä kuten kaikilla 
muillakin kielillä. Tanskalaista ei siis valitettavasti auta pyytää ryhdistäytymään 
ja puhumaan kunnolla. Ainoa tapa oppia ymmärtämään tanskaa paremmin 
on harjoitella kuuntelua ja opetella erottamaan ja tunnistamaan tanskan 
ääntämyksen erityispiirteet. Ja havaita, että tanska on oikeastaan kaunis kieli!

– Ruotsalaiselle norja ja tanska ovat kirjoitettuna suunnilleen yhtä vaikeita tai 
helppoja, mutta ruotsalaisen on useimmiten huomattavasti helpompi ymmärtää 
puhuttua norjaa kuin puhuttua tanskaa. Tämä johtuu siitä, että ruotsin ja norjan 
äänteet ovat keskenään samankaltaisempia, Tomas toteaa. Hänen mielestään 
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tanskalaisten pitäisi sitä paitsi ymmärtää puhuttua ruotsia paremmin kuin 
ruotsalaisten tanskaa.  Puhuttu ruotsihan on ensinnäkin selkeämpää, ja toiseksi 
se on myös lähempänä kirjoitettua tanskaa kuin puhuttu tanska kirjoitettua 
ruotsia.

Riad puhuu lämpimästi pohjoismaisen kieliyhteisön puolesta. Hänen mielestään 
skandinaavit pystyvät suhteellisen pienellä vaivannäöllä ymmärtämään 
sukukieliään sekä puhuttuna että kirjoitettuna, ja se olisi hänen mielestään 
erittäin hyödyllistä. Opetuksessa on painotettava luetun ja kuullun 
ymmärtämistä.

– Ajatuksenahan on, että ihmiset pystyisivät kommunikoimaan muiden 
skandinaavien kanssa omalla kielellään, hän sanoo. Näin ihmiset saisivat 
mahdollisuuden tutustua kahden maan kulttuuriperintöön ja miettiä samalla 
syvällisemmin omaa kieltään. Omaa kieltään voi tarkastella suhteessa 
lähisukukieliin, mistä on paljon hyötyä opetettaessa kielioppia. Hänen 
mielestään koululla on tässä tärkeä pohjoismainen vastuu. 

Ihmiset ovat Pohjoismaissa todellakin hyvin kiinnostuneita kielistä ja niihin 
liittyvistä asioista. Kielet eivät jätä kylmäksi. Mikä on oikein? Mikä on väärin? 
Voiko oikeasti sanoa noin tai näin? Akateemiset kielitieteilijät voi helposti nähdä 
kielten äärimmäisenä etuvartiona. Tomas Riad haluaisi selventää kielitieteilijän 
työtehtäviä. Hänen mielestään käsitys, jonka mukaan kielentutkijan ensisijainen 
tehtävä on korjata ihmisten kielenkäyttöä, perustuu väärinkäsitykseen – 
deskriptiivinen näkökanta on ehdottomasti tärkeämpi kuin normatiivinen. 
Kielentutkijat suhtautuvat usein hyvin joustavasti ja avoimesti kieliin ja niissä 
jatkuvasti tapahtuviin muutoksiin. Riadin mukaan kielentutkijat eivät yleensä 
pyri arvottamaan kielen muutoksia. Hänen mielestään kielitieteilijät suhtautuvat 
ammattimaisen suvaitsevasti eri kielenkäyttötapoihin, ja heidän tehtävänään on 
pikemminkin analysoida kielessä tapahtuvia luonnollisia muutoksia.

Riadin mukaan vahva julkinen kiinnostus siihen, mikä on kielellisesti oikein tai 
väärin, liittyy kielen sosiaaliseen puoleen ja erilaisten sanomien herättämiin 

”Ruotsalaista tai norjalaista saattavat joskus 
suorastaan ärsyttää tanskalaiset, jotka vain 
mumisevat partaansa eivätkä vaivaudu 
ääntämään normaalisti ja selkeästi muiden 
ihmisten tapaan!”
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tunnereaktioihin. Se ei ole aivan sama asia kuin yleisön aito kiinnostus kielen 
rakenteeseen.

– Kysymys oikeasta tai väärästä on lähinnä sosiaalisen aseman ilmaisemista, joka 
halutaan oikeuttaa kielen rakenteen termein, Riad selittää. Hän tarkoittaa sitä, 
että kielenkäyttö tajutaan ja arvotetaan usein hyvän tai huonon pukeutumistyylin 
tai nenärenkaan kaltaiseksi sosiaaliseksi määritteeksi.

Kielenhuolto puolestaan on kieliprofessorin mukaan kuitenkin tärkeää.

– Kielenhuolto on paljolti sivistystyötä ja kielen toiminnan opettamista 
ihmisille, Riad sanoo. Vaikka hän korostaakin kielenkäytön oikeellisuuden 
ja virheellisyyden suhteellisuutta, hänen mielestään on silti paikallaan, että 
kielitieteilijät antavat suosituksia siitä, miten kieltä käytetään eri tilanteissa ja 
yhteyksissä. 

– On aivan asiallista miettiä, mikä on eri tilanteissa sopivaa ja mikä ei, Riad 
toteaa. Esimerkiksi työhaastatteluun ihmiset pukeutuvat tietyllä tavalla ja 
miettivät, miten haastattelussa tulisi käyttäytyä, mutta sopiva puhetyyli on aivan 
yhtä tärkeä.

– Kirjoituspöydän takanahan saattaa istua kielipoliisi, kieliprofessori nauraa. 

Tomas Riad on varttunut eri kielten keskellä. Hänen isänsä on egyptiläinen, 
ja Tomas asui lapsena isänsä kotimaassa. Hän kävi siellä ranskalaisten 
nunnien pitämää koulua. Tomasin ollessa viisivuotias perhe muutti Ruotsiin 
Uppsalaan. Päästyään ylioppilaaksi vuonna 1978 hän opiskeli viulunsoittoa 
Lontoon Royal College of Musicissa. Sitten kiinnostus kieliin voitti; hän opiskeli 
ruotsia ja englantia yliopistossa, pääsi tohtorikoulutusohjelmaan ja matkusti 
Yhdysvaltoihin, jossa hänen kiinnostuksensa lingvistiikkaan ja pohjoismaisiin 
kieliin syveni entisestään. Riad väitteli tohtoriksi vuonna 1992 pohjoismaisista 
kielistä aiheenaan germaaninen prosodia. Se oli lähtölaukaus akateemiselle 
uralle, joka on tuonut mukanaan tutkimushankkeita eri puolilla maailmaa, 
maineikkaita virkoja Ruotsissa sekä professorintittelin. Ilmoitus Tomas Riadin 
nimeämisestä Birgitta Trotzigin seuraajaksi Ruotsin Akatemiaan tuolille 
numero 6 tuli 30. syyskuuta 2011. Akatemian tunnetuin tehtävä on Nobelin 
kirjallisuuspalkinnon saajan valitseminen joka syksy.

Tomas puhuu myös kielenhuollon ja kielellisen ihanteen suhteesta. Kielenkäytön 
ihanne on erilainen eri puolilla maailmaa. Hän mielestään on olemassa myös 
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Ruotsille ja Pohjoismaille tyypillinen ihanne. Se korostaa yksinkertaisuutta ja 
ymmärtämistä ja pyrkii parantamaan kansalaisten välistä kommunikointia. Sen 
pohjavire on demokraattinen. Hän mainitsee esimerkkinä viranomaisten ja 
laitosten pyrkimykset ilmaista itseään mahdollisimman selkeästi kansalaisille 
suunnatussa viestinnässään.

– Meidän ihanteemme siitä, miten kielen tulisi toimia, on hyvin helppo saavuttaa 
verrattuna esimerkiksi ranskaan. Ranskaa on hyvin vaikea oppia puhumaan ja 
kirjoittamaan oikein, Riad sanoo.

Pohjoismainen yksinkertaisuuden ihanne on vierasta Ranskassa. Siellä katsotaan, 
että eliitin ilmaisutapa on oikea ja kaikki muu kielenkäyttö retuperällä, etenkin 
kirjoitetussa kielessä. Tomas ei ole ranskalaisen asenteen kannattaja. Hänen 
mielestään kielen yksinkertaisuus on hyvä ihanne. 

Tomas Riad on siis nimitetty äskettäin Ruotsin Akatemiaan, ja miettiessään 
Akatemian tulevia tehtäviä hän palaa kielenhuoltoon ja kielenkäyttöön. Hän 
mainitsee Ruotsin Akatemian säännöt, joihin kuuluu muun muassa kohta 
“työskennellä ruotsin kielen puhtauden, voiman ja ylevyyden puolesta”. 
Säännöt on laadittu 1700-luvulla, mutta hänen mielestään tämä kohta voi 
konkreettisemmassa nyky-yhteydessään merkitä sitä, että kannustetaan 
käyttämään ruotsia toisaalta kirjallisuuden kielenä, toisaalta kaikilla yhteiskunnan 
alueilla. 

– Ajatelkaapa, jos kukaan ei enää kirjoittaisi ruotsiksi. Se olisi todella sääli, Riad 
sanoo viitaten siihen, miten englanti valtaa yhä enemmän alaa Ruotsin julkisen 
elämän kielenä. 

Ruotsin Akatemialla ei sinällään ole mitään erityisiä pohjoismaisia velvoitteita, 
mutta sillä on silti runsaasti pohjoismaista toimintaa. Se tekee tiivistä yhteistyötä 
muiden Pohjoismaiden akatemioiden kanssa. Akatemia myöntää myös 
pohjoismaisia palkintoja. Niistä tärkein on Ruotsin Akatemian pohjoismainen 
palkinto, jolla palkitaan Ruotsin Akatemian työsaralla merkittävän panoksen 
tehnyt toimija jostakin Pohjoismaasta. Palkintosumma on 350 000 Ruotsin 
kruunua eli lähes yhtä paljon kuin Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto. 
Viimeksi palkinnon sai islantilainen Einar Már Guðmundsson. Tomas Riad uskoo, 
että pohjoismaisen työn lisäämiseen on hyvät mahdollisuudet.

– Akatemian muut jäsenet suhtautuvat itseni tavoin hyvin myönteisesti 
pohjoismaisen tason kirjallisuusyhteistyöhön, toteaa lopuksi sanan monessa 
merkityksessä kielevä akateemikko.





Ruotsin kieli teki 
MARGRÉT ATLADÓTTIRISTA 
mykän lapsena – nyt hän on 
Ruotsissa päätoimittajana
Kieli on ollut vedenjakaja läpi elämän. Se teki MARGRÉT 
ATLADÓTTIRISTA mykän lapsena, loi yhteyden Islannin 
historiaan ja toi hänelle arvostetun päätoimittajan työn 
Nöjesguiden-ilmaislehdessä vain 25-vuotiaana. Hän on kahden 
kulttuurin kasvatti – Ruotsin ja Islannin. Kumpikin on hänelle 
tärkeä. Aikuisena hän kuitenkin valitsi Ruotsin ja ruotsin kielen.



MARGRÉT LÁRA ATLADÓTTIR SYNTYI REYKJAVIKISSA VUONNA 1985. 
Hänen islantilaiset sukujuurensa voidaan jäljittää ammoisiin aikoihin asti. Kun 
hän oli kaksivuotias, hänen vanhempansa kuitenkin jättivät Islannin ja muuttivat 
Ruotsiin. Perheen isä on lääkäri ja äiti sairaanhoitaja, ja kuten monella muullakin 
akateemisella alalla, koulutusta piti täydentää muutaman vuoden ulkomaan 
oleskelulla. Perheelle oleskelusta muodostui kuitenkin elinikäinen matka, jolta 
kukaan ei ole palannut.

Ruotsiin muuttaessaan Margrét oli jo oppinut puhumaan islantia, ja hän oli 
iloinen ja ulospäin suuntautunut lapsi. Ruotsiin muutto aiheutti kuitenkin rajun 
kielellisen yhteentörmäyksen.

– Sulkeuduin aivan täysin ja lopetin puhumisen kokonaan, kun muut lapset 
eivät ymmärtäneet puhettani. Vanhempani olivat erittäin huolissaan, ja heillä oli 
huono omatunto siitä, että he olivat erottaneet minut suvustani ja kotimaastani, 
Margrét kertoo. Hän on lukenut äitinsä tuona aikana omalle äidilleen kirjoittamia 
kirjeitä, jotka huokuvat huolta tyttären kielellisestä kehityksestä. Vuoden kuluttua 
muutosta Margrét alkoi jälleen puhua. Nyt kieleksi oli kuitenkin vaihtunut uuden 
kotimaan kieli – ruotsi.

Margrét sai kaksi sisarusta ja vanhemmat ojensivat lapsiaan, jos he puhuivat 
keskenään ruotsia. Perheellä oli koko ajan tarkoituksena palata Islantiin, ja sen 
vuoksi oli tärkeä ylläpitää lasten islannin kielen taitoa. Vasta aloitettuaan lukion 
Margrét ymmärsi, ettei hän enää palaisi Islantiin. Syynä oli kieli – ruotsiksi hän 
pystyi ilmaisemaan itseään sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti, mutta 
islanniksi se oli vaikeampaa.

– Pidän islantia äidinkielenäni, enkä koskaan tule lopettamaan sen puhumista. 
Minun täytyy kuitenkin hyväksyä, että hallitsen ruotsia paremmin. Isoäitini 
lähettää minulle edelleen islanninkielisiä kirjoja luettavaksi, mutta en oikein saa 
luettua niitä. Tulevaisuudessa haluaisin omien lapsieni oppivan islantia, mutta 
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pelkään, että olen silloin unohtanut jo liian paljon. Vanhempi veljistäni opiskeli 
islantia Lundin yliopistossa ja minun pitäisi tehdä samoin.

Nyt on kulunut kymmenen vuotta siitä, kun Margrét aloitti lukio-opinnot ja 
päätti jäädä Ruotsiin. Hänen kirjoittajan taitonsa toivat hänelle lukion jälkeen 
toimittajan töitä. Perhe oli muuttanut Malmöhön ja Margrét kirjoitti juttuja 
Sydsvenskaniin, Punkt SE -lehteen ja Nöjesguideniin. Kolme vuotta sitten 
25-vuotiaalle Margrétille tarjottiin paikkaa Ruotsin suurimman viihdealan 
ilmaislehden, Nöjesguidenin päätoimittajana. Tukholman toimituksella on 
kaksikymmentä kokopäiväistä työntekijää, joista suurin osa on ilmoitusmyyjiä, 
mutta myös neljä vakituista toimittajaa ja noin sataa freelance-toimittajaa.
Hänen ruotsalainen identiteettinsä pohjautuu pitkälti kieleen ja päätoimittajana 
työn ytimessä on kielen moitteeton hallitseminen. Kun hän muutti Tukholmaan 
päätoimittajan työn perässä kolme vuotta sitten, hänellä ei ollut akateemista 
koulutusta. Lahjakkuus kirjoittajana on vienyt häntä eteenpäin.

– Olen aina pitänyt kirjoittamisesta ja lukenut paljon, mutta koska isäni on 
lääkäri, halusin itsekin lääkäriksi. Lukioaikana aloin kuitenkin käydä klubeilla ja 
bilettää, joten arvosanat jäivät huonoiksi. Unelmat valkoisesta lääkärin takista 
saivat jäädä. Kirjoittaminen lähti kuitenkin sujumaan, ja minulla on käynyt säkä 
myös pomojen suhteen, sillä olen saanut paljon tukea. Tässä vain kävi näin. En 
olisi ikinä uskonut, että 25-vuotiaana toimisin päätoimittajana Nöjesguidenissa, 
jota itse pidin teiniaikoina älyttömän siistinä!

– Nöjesguiden on kuitenkin todella hauska lehti, joten työ ei tavallaan ole 
haudanvakavaa. Lasken meidät altavastaajien joukkoon, me räksytämme 
isommille ja siitä saa paljon energiaa. Ja lehden käsittelemät aiheet, kuten 
musiikki ja populaarikulttuuri, ovat muutenkin sydäntäni lähellä. 

Nöjesguiden on poliittisesti riippumaton, mutta kannattaa sekä sukupuolten, 
yhteiskuntaluokkien että etnisten ryhmien tasa-arvoa. Tästä lähtökohdasta 
kirjoitetaan ja kuvitetaan – ja valitaan kirjoittajat. 

– Mielestämme on tärkeää valita kirjoittajia Ruotsin suurimmista kaupungeista eli 
Tukholmasta, Göteborgista ja Malmöstä. Meille on myös tärkeää valita muitakin 
kirjoittajia kuin vain perinteisiä toimittajia. Usein toimittajat ovat keskiluokkaisia, 
akateemisesta ja periruotsalaisesta perheestä, eivätkä ole koskaan astuneet 
jalallakaan lähiöön. Nöjesguidenin lukijakunta koostuu kuitenkin monenlaista 
lukijoista ja yritämme heijastaa tätä monimuotoisuutta lehdessämme. Lukijat 
ovat olleet todella tyytyväisiä – arvommehan ovat demokratian perusarvoja. 
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Mutta samalla... vuoden 2012 Ruotsissa monimuotoisuus herättää kuitenkin 
myös närää ja saamme vihakirjeitä etenkin äärioikeistolaisilta. Olemme kuitenkin 
sitä mieltä, että suurin piirtein kaikesta voi tehdä politiikkaa, eikä Nöjesguiden 
aiemmin halunnut lähteä siihen mukaan, koska pelättiin mainostajien 
säikähtävän. Nykykuluttajien vaatimukset tiedonsaannille ovat kuitenkin samat 
median kuin muidenkin tuotteiden suhteen. Yrityksellä – myös mediayrityksellä 
– on lukijoiden mukaan oltava arvot kohdallaan, ja siinä mielessä on sekä 
mainostajien että median etu, että lehdellä on tuoteseloste. Konsepti on 
toiminut hyvin ja lukijoiden määrä kasvaa koko ajan.

Margrét on tehnyt lehdessään myös kielellisiä kokeiluja. Yhdessä tämän kevään 
numerossa hän korvasi kaikki ruotsin han- ja hon-sanat sukupuolineutraalilla hen-
pronominilla. Palautetta tuli ovista ja ikkunoista. Reaktiot olivat voimakkaita sekä 
hyvässä että pahassa. Aihe osoittautui erittäin tulenaraksi.
 
– On uskomatonta, että asia kirvoitti niin paljon tunteita – kysymyksessä on 
kuitenkin vain yksi sana, Margrét sanoo. Kieli on kuitenkin herkkä asia, etenkin 
sukupuoleen liittyen. Kun omistimme kokonaisen numeron syrjinnälle ja 
rasismille, monet poliitikot ottivat yhteyttä ja kiittelivät, mutta tasa-arvoasioista 
kirjoittaminen ei tuo vastaavia kehuja. Silloin saamme sen sijaan uhkailevaa 
palautetta. Pyrimme välttämään stereotypioita, kuten esimerkiksi bimbo-
hahmoa. Naisten leimaaminen bimboiksi on alentavaa.

Yhteiskunnalliset kysymykset ovat Margrétin mukaan osa kulttuuria ja 
elämäntapaa, mutta hän on saanut kuulla, että hänen pitäisi pitäytyä 
viihdesisällöissä eikä puuttua politiikkaan. Viime kädessä lukijat kuitenkin 
päättävät ja toistaiseksi he ovat pitäneet lehden uudesta suuntauksesta. 
Entä mitä sanovat hallituksessa istuvat “ukot”, jotka omistavat Nöjesguidenin?

– Niin kauan kuin lehden talous kukoistaa, kaikki on kunnossa, Margrét 
vakuuttaa. Meillä on lukijoiden luottamus ja omistajamme tienaavat – asia 
on niin yksinkertainen.

Elämä Ruotsissa ei kuitenkaan ole saanut Margrétia unohtamaan islantilaisia 
juuriaan. Hän matkustaa Islantiin vähintään kerran vuodessa, mutta saa joka 
kerta kielisokin. Vaikka hän omasta mielestään puhuu sujuvaa islantia, hänen 
Islannissa asuvat ystävänsä ja sukulaisensa ajattelevat usein toisin.

– Puhun kuin viisikymppinen, joka ovat asunut ulkomailla vuosikymmeniä. 
Samanikäisten ystävieni mielestä puhun ihan hassusti. En osaa rumia sanoja 
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– joita vanhempani eivät tietenkään opettaneet minulle – tai kirosanoja, ja 
sitten on asioita, joista en pysty puhumaan, koska en tiedä sanoja. Ja lisäksi 
lainaan paljon ruotsista. Niin tekevät kyllä vanhempanikin. Myös he ovat 
menettäneet otteensa islannin kielestä. Islanti on erittäin vanhoillinen kieli ja 
nykyilmiöille, kuten internetille, Facebookille tai sähköpostille, luodaan omat 
sanat. Esimerkiksi internet on islanniksi veraldarvefurinn, joka on yhdyssana 
sanoista maapallo ja verkko. Voisi kuvitella, että kansainväliset sanat olisivat 
samat kaikissa maailmankolkissa – mutta ei Islannissa! Facebook islanniksi on 
suora käännös Fésbókin eli naamakirja. Tällaisia sanoja en osaa, enkä myöskään 
slangia, jota en koskaan ole oppinut.

Islanti on Pohjoismaa, jolla on yhteiset juuret Ruotsin kanssa kielellisesti ja 
muutenkin. Margrétin mielestä kuitenkin maiden välillä on kuitenkin suuria 
kulttuurieroja. Ensinnäkin hänen mielestään islantilaiset ovat hyvin isänmaallista 
kansaa ja erityisen ylpeitä maastaan. Sen huomaa jo, kun lentokone koskettaa 
Islannin maanpintaa Keflavikin kansainvälisellä lentokentällä.

– Lentoemännät sanovat aina: “Tervetuloa kotiin” – riippumatta siitä, kuka 
koneessa istuu. Islannissa pidetään itsestään selvänä, että toisista, niin lapsista 
kuin aikuisistakin, pidetään huolta. Isoäitini hoiti minua, kun äitini opiskeli. 
Perheenjäsenten keskinäinen huolenpito on peri-islantilainen piirre. Sukupolvet 
asuvat saman katon alla ja rakkaus omaa sukua kohtaan on suuri.

Paitsi että lapsia saadaan aikaisemmin, Margrétin mielestä on muitakin 
olennaisia tekijöitä, jotka erottavat hänet samanikäisistä islantilaisista. Hänellä ei 
ole ajokorttia ja Islannissa ajokortittomia pidetään ihan pimeinä, hän sanoo.

– Sukuni häpeää minua, eikä halua paljastaa, etten osaa ajaa autoa, hän nauraa. 
Ja kaiken kukkuraksi hän elää yksin, eikä ole hankkinut lapsia ja perhettä, eikä 
hänellä ole edes akateemista koulutusta.

Kaksoiskansalaisuus, kaksoisidentiteetti, kaksoiskulttuuri – eikö häntä sitten 
huvittaisi palata?

– Ei, Magrét sanoo, ainakaan talouskriisin jälkeen. Kriisi on jättänyt jälkensä 
ihmisiin. Monien talous romahti, ihmiset menettivät työnsä ja asuntonsa. 
Islantilaiset muuttavat nyt sankoin joukoin talouspakolaisina ulkomaille.
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Milloin hän sitten on ruotsalainen ja milloin islantilainen? Mitä hän vastaa 
ihmisten kysyessä, mistä hän on kotoisin? Ollessaan Pohjoismaiden 
ulkopuolella hän vastaa automaattisesti olevansa Ruotsista. Myös Islannissa 
ollessaan hän tuntee olevansa ruotsalainen. Ruotsi ei oikeastaan ole hänen 
äidinkielensä, mutta käytännössä siitä on tullut äidinkieli, sillä hän on asunut 
Ruotsissa suurimman osan elämästään. Ruotsin kielen kanssa hän on sinut 
sekä kirjoittaessaan että puhuessaan. Ruotsissa ollessaan hän kuitenkin tuntee 
olevansa islantilainen.

Margrétilla on juuret kahdessa Pohjoismaassa ja hän seuraa myös muita 
Pohjoismaita. Hänen mielestään kiinnostus naapurimaiden kulttuuria kohtaan 
on kuitenkin erittäin vähäistä – ainakin Ruotsissa.

– Tiedän norjalaisen biisin, joka on hullun hyvä, ja haluaisin saada sen soimaan 
kesähittinä Ruotsissa. Niin ei kuitenkaan tule tapahtumaan. Ruotsalaiset eivät 
kerta kaikkiaan osaa kuluttaa naapurimaidensa populaarikulttuuria. Norjassa ja 
Islannissa on toisin. Esimerkiksi Latin Kings oli suosittu Islannissa, vaikka ryhmä 
räppäsi ruotsiksi. Malmössäkin tilanne on toinen, sillä Tanska ja tanskalainen 
televisio ovat niin lähellä. Malmössä asuessani katsoin usein tanskaksi 
tekstitettyjä tv-sarjoja. Ruotsi päättää kuitenkin isoimman oikeudella. Tukholma 
markkinoi itseään mielestäni epäoikeutetusti englanninkielisellä “The Capital of 
Scandinavia” -iskulauseella. Mielestäni Oslossa ja Kööpenhaminassa tapahtuu 
paljon mielenkiintoisempia juttuja. 

Ruotsi vai Islanti? Vastaus on varmaankin sekä että. Vaa’ankieli kallistuu kaikesta 
huolimatta kuitenkin enemmän Ruotsin suuntaan – Margrétin olisi vaikea tehdä 
töitä Islannissa, koska kieli on hänen työvälineensä. 

– Jos palaisin Islantiin, joutuisin vaihtamaan ammattia. Pidän Islannista ja siellä 
asuvasta suvustani, mutta enpä usko palaavani takaisin. Haluan asua Ruotsissa 
ja perustaa jossain vaiheessa myös perheen täällä. Jos saan lapsia, opetan heille 
islantia, vaikka kielitaitoni ei olekaan täydellinen! 
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”Puhun kuin viisikymppinen, joka ovat asunut 
ulkomailla vuosikymmeniä.” 



As the cool stream gushed over one hand she spelled 
into the other the word ‘water’… Suddenly I felt a 
misty consciousness as of something forgotten… and 
somehow the mystery of language was revealed to me… 
w-a-t-e-r meant the wonderful cool something that was 
flowing over my hand. That living word awakened my 
soul, gave it light, hope, joy, set it free!

Helen Keller



JOHDANTO 

Pohjoismaiden opetus- ja tutkimusministerit perustivat vuonna 2009 
kieliyhteistyötä varten Pohjoismaisen kieliyhteistyön koordinointiyksikön. 
Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen koordinointiyksikön 
perustaminen kohotti pohjoismaisen kieliyhteistyön uudelle tasolle.

Koordinointiyksikön tehtävänä on koordinoida kielialan eri yksiköiden 
toimintaa sekä tehdä työtä lasten ja nuorten kielitaidon parantamiseksi 
erityistoimenpiteiden avulla. Kieliyhteistyön koordinointiyksikkö 
harjoittaa etsivää toimintaa ja tiedottaa pohjoismaisesta kieliyhteistyöstä 
esimerkiksi peruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille 
oppilaitoksille, opettajankoulutuslaitoksille ja yliopistoille.   
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POHJOISMAINEN IDENTITEETTI  – 
ONKO KYSE KIELESTÄ?

Bodil Aurstad, Pohjoismaisen kieliyhteistyön koordinointiyksikön johtaja 

Pohjoismainen kieliyhteistyö on täysin ainutlaatuista. Pohjoismainen kieliyh-
teisö on kansalaisille sitä, että yli 20 miljoonalla ihmisellä on mahdollisuus 
kommunikoida keskenään ja ymmärtää toisiaan kolmella lähisukukielellä: 
ruotsiksi, norjaksi ja tanskaksi. On ainutlaatuinen kokemus havaita, että voi itse 
käyttää yhtä kieltä keskustellessaan ihmisen kanssa, joka puhuu toista kieltä. 
Kaikkein ainutlaatuisinta pohjoismaisessa kieliyhteistyössä on kuitenkin se, 
että Pohjoismaissa panostetaan poliittisesti kieliin alueellisen pohjoismaisen 
identiteetin olennaisena aineksena. Pohjoismaissa nimittäin katsotaan, että 
kielellä on tärkeä tehtävä sekä yksilöiden että yhteiskunnan eri ryhmien 
identiteetin muotoutumisessa. Keskinäisen kommunikoinnin kokemuksen 
säilyttäminen on siis tärkeä tekijä nimenomaan pohjoismaisen identiteetin 
rakentamisessa. Tämä identiteetti auttaa lujittamaan pohjoismaista yhteistyötä 
esimerkiksi koulutuksen, työmarkkinoiden, tutkimuksen, talouden ja hyvinvoinnin 
alueilla. 

Pohjoismaisten kielten ymmärtäminen 
Pohjoismaiden poliittinen tahto ulottuu siis pitemmälle kuin äidinkieleen, 
kansalliskieleen ja englantiin. Pohjoismaalaisten mahdollisuudesta kommuni-
koida keskenään on huolehdittu sopimuksin ja julistuksin – aina 1962 solmitusta 
Helsingin sopimuksesta vuoden 2006 kielijulistukseen. Kielijulistuksessa erityi-
sen tärkeitä ovat tavoitteet, joiden mukaan pohjoismaalaisten tulisi voida 
kommunikoida keskenään ensisijaisesti jollakin skandinaavisella kielellä ja että 
kaikilla pohjoismaalaisilla tulisi olla yleistiedot kielestä ja sen käytöstä. Vuonna 
2005 laadittu tutkimusraportti Håller språket ihop Norden? osoittaa kuitenkin, 
että nuorten pohjoismaalaisten kyky ymmärtää ruotsia, norjaa ja tanskaa on 
heikentynyt 30 viime vuoden aikana. Tämä näkyy sekä vertailtaessa nuorten 
testituloksia heidän vanhempiensa tuloksiin että nuorten sotilaiden parissa 
vuonna 1972 tehtyyn tutkimukseen. Erityisesti ruotsalaisten ja tanskalaisten  
kyky ymmärtää toisiaan näyttää heikentyneen yhden sukupolven aikana. 
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Ruotsin-, norjan- ja tanskankielisistä norjalaiset ymmärtävät parhaiten naapuri-
maiden sukukieliä. Myös kielivähemmistöihin kuuluvat norjalaisnuoret selviy-
tyvät testeissä paremmin kuin tanskaa äidinkielenään puhuvat tanskalaiset. 
Färsaarelaiset ymmärtävät tutkimuksen mukaan parhaiten muita kieliä – he 
ymmärtävät tanskaa hieman paremmin kuin englantia ja norjaa he ymmärtävät 
lähes yhtä hyvin kuin englantia. Norjalaiset ja färsaarelaiset ovatkin tutkimuksen 
mukaan pohjoismaisten naapurikielten ymmärtämisen mestareita. Norjan tulos 
ei ole erityisen yllättävä, sillä maassa on lukuisia eri murteita ja kaksi kirjakieltä, ja 
lisäksi läheinen sukulaisuussuhde tanskan ja ruotsin kanssa antaa hyvän pohjan 
sukukielten ymmärtämiselle. Färsaarten hienon menestyksen salaisuutta ei ehkä 
ole yhtä helppo nimetä, mutta näille kahdelle kieliyhteisölle on yhteistä se, että 
kielenkäyttäjät ovat tottuneet kielen eri muunnelmiin, ja ilmeisesti tällainen 
harjoittelu kasvattaa kielellistä lihasvoimaa. 

Englanti ja skandinaaviset kielet

Toinen kiinnostava tutkimustulos oli se, että englantia ymmärretään suunnilleen 
yhtä hyvin kaikissa Pohjoismaissa. Sen vuoksi monet ovatkin kyseenalaistaneet 
pohjoismaisen kieliyhteistyön tarpeen ja tulevaisuuden. Tässä yhteydessä 
on syytä muistaa, että nykysuuntauksen mukaan kielet asetetaan usein 
tärkeysjärjestykseen. Tällaisen arvottamisen taustalla on käsitys kielellisistä 
hierarkioista. Englantia pidetään ensisijaisesti hyödyllisenä kielenä. Se on 
väline, jonka avulla voidaan kommunikoida koko maailman kanssa kaikissa 
kansainvälisissä yhteyksissä, eikä se välttämättä liity mihinkään tiettyyn 
kulttuuriin. Kiinnostus muihin kieliin puolestaan liittyy paljon enemmän 
yhteenkuuluvuuden tunteeseen, maan, historian tai kirjallisuuden herättämään 
ihastukseen tai henkilökohtaisiin suhteisiin.

Pohjoismaisten kielten ympäristö ja edellytykset ovat muuttuneet perusteellisesti 
kahden kielisukupolven eli niiden 60 vuoden aikana, jolloin virallista pohjois-
maista yhteistyötä on tehty Pohjoismaiden neuvostossa. Kielet kuitenkin 
kehittyvät koko ajan ja niiden voimasuhteet muuttuvat. Voimme vertailun 
vuoksi siirtyä Pohjoismaiden neuvoston perustamisesta vielä 60 vuotta ajassa 
taaksepäin. Näytelmäkirjailija Henrik Ibsen kirjoitti Georg Brandesille:  
“Te ehdotitte minulle edellisessä kirjeessänne, että vierailisin Lontoossa. 

”Englanti ja skandinaaviset kielet eivät ole toistensa 
kilpailijoita, vaan ne täydentävät toisiaan, koska
ne yksinkertaisesti vastaavat eri tarpeisiin yhteiskunnassa.”
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Niin, jos olisin niin perehtynyt englannin kieleen, että kykenisin puhumaan sitä, 
saattaisin matkustaakin. Näin ei valitettavasti kuitenkaan ole, ja sen vuoksi minun 
on kerrassaan hylättävä tämä ajatus.” Ibsen siis sanoo, ettei hän voi matkustaa 
Lontooseen, koska hän ei osaa englantia, ja silti hän oli tuossa vaiheessa asunut 
ulkomailla jo 24 vuotta! 

Nykyään englannin osaaminen on itsestäänselvyys. Norjassa englanninopetus 
alkaa jo kuusivuotiaana, eikä englantia usein pidetä samalla lailla vieraana 
kielenä kuin muita ulkomaisia kieliä. Englanti ei kuitenkaan sellaisenaan ole 
uhka, vaan monissa tapauksissa välttämätön vaihtoehto. Englanti ja skandinaa-
viset kielet eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan ne täydentävät toisiaan, koska 
ne yksinkertaisesti vastaavat eri tarpeisiin yhteiskunnassa. Englannista tulee 
ongelma vasta, jos uskomme sen voivan korvata kaikki muut kielet kaikissa 
yhteyksissä. Nuoret pohjoismaalaiset käyttävät usein englantia tavatessaan 
muita pohjoismaalaisia. On kuitenkin syytä kysyä, johtuuko ongelma puutteel-
lisesta kielitaidosta, vai onko kyse pikemminkin esimerkiksi urbaania elämän-
tapaa, kansainvälisyyttä tai koulutustasoa kuvaavasta identiteetin osatekijästä ja 
siitä, että nämä identiteetin ainekset koetaan tärkeämmiksi kuin pohjoismaista 
identiteettiä merkitsevät tekijät.

Pohjoismainen kielikampanja

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaisen kieliyhteistyön 
koordinointiyksikkö toteuttavat naapurikielten ymmärtämistä käsitelleen 
tutkimuksen tulosten seurannan ja sitä seuraavan kieliyhteistyön vahvista-
misen nimissä pohjoismaisen kielikampanjan, jonka otsikkona on “Ymmärrät 
enemmän kuin luuletkaan – jos vain uskallat”. Kielikampanjan tavoitteena on 
tuoda esille pohjoismaista kieliyhteisöä ja niitä seikkoja, jotka tekevät siitä 
niin tärkeän. Kampanjan monet pohjoismaiset tapahtumat ja aktiviteetit ovat 
siksi keskittyneet identiteettiin. Kampanja ei niinkään korosta historiallisia 
vastakkainasetteluja tai kulttuuri- ja eturistiriitoja, vaan keskittyy myönteisellä 
tavalla nykyiseen pohjoismaiseen yhteisöön. Kieli on politiikkaa ja valtaa, mutta 
kielet eivät pelkästään hallitse ja alista, vaan myös yhdistävät ja vahvistavat. 
Kielenopettajille tällaiset kulttuuripoliittiset pohdiskelut ovat tuttuja, mutta 
monet ovat sitä mieltä, että pohjoismainen näkökulma häviää väistämättä, kun 
kieliaineiden eri moduulit taistelevat huomiosta. Kampanjan kiintopisteenä 
onkin ollut, miten pohjoismainen näkökulma voi auttaa kehittämään opetusta 
kiinnostavampaan suuntaan erityisesti ruotsin, norjan ja tanskan opetuksessa. 
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Yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi – pohjoismainen lisäarvo 

Nuorten kiinnostuksen herättämisessä on ratkaisevan tärkeää asian kokeminen 
tärkeäksi – tunne siitä, että pohjoismainen näkökulma ei ole vain välttämätön 
paha, vaan että se voi tarjota heille “juuri sitä jotakin” kuten:

henkilökohtaisen kohtaamisen 

Toisessa Pohjoismaassa työskentelevät tai opiskelevat pohjoismaalaiset 
ovat hyviä kielilähettiläitä. Norden-yhdistysten ystävyysluokkatyö on tärkeää 
nuoremmille pohjoismaalaisille, jotka eivät ole yhtä liikkuvia. Ystävyysluokat 
toimivat usein parhaiten, jos oppilaat virtuaalitapaamisten lisäksi tapaavat 
toisiaan myös oikeasti ja jos nämä tapaamiset on valmisteltu siten, että oppilaat 
saadaan tekemään yhteistyötä. Tehtävänä voi olla vaikkapa retken järjestäminen 
tai yhteisen blogin kirjoittaminen, sadun kirjoittaminen ja kuvittaminen, kieli-
puiden rakentaminen pahvista ja kartongista, sota-ajan vastarintaliikkeestä 
kertovien norjalaisen Max Manus -elokuvan ja tanskalaisen Flammen og 
Citronen -filmin vertaileminen keskenään tai luokkaretkiraportin laatiminen.  

varhaisen kielikohtaamisen  

Monet koulutetut kielipilotit ovat antaneet Pohjola-opetusta aivan nuorillekin 
oppilaille esimerkiksi “liikennevalomenetelmällä”, jossa tekstissä olevat sanat 
värjätään, niin että punainen tarkoittaa erilaista, keltainen eri tavalla kirjoitettua 
sanaa ja vihreä kielten samanlaisuutta. Tämä kohderyhmä ei ole kovin selkeästi 
pohjoismaisen kielikampanjan kohderyhmä, mutta päiväkoti-ikäisille lapsille 
suunnattu tanskalais-saksalainen kielikampanja tarjoaa hyvän esimerkin siitä, 
miten toiseen kulttuuriin ja vieraaseen kieleen voidaan tutustua varhain,  
vaikka toista kieltä ei voikaan ymmärtää oman kielen pohjalta. Tutkija Mila 
Vulchanova totesi kampanjaan sisältyvässä “Uskallatko?”-konferenssissa, että 
varhainen tutustuminen eri kieliin ja kielimuotoihin lisää aivojen muovattavuutta. 
Tämä vahvistaa sekä oppilaiden kielellistä osaamista että heidän sanatonta 
viestintäkykyään. Tiivistetysti voidaan siis sanoa, että kyky käsitellä kielellistä 
monimuotoisuutta vähentää “korvien välin kalkkeutumisen” riskiä. Näyttää siltä, 
että kielen ymmärtämisen menestystekijä on harjoittelun ohella se, että lakkaa 
pelkäämästä erilaisia kielellisiä variaatioita. 

tutkimusmatkan

Monet opettajaksi opiskelevat tähdentävät, että heille itselleen on tärkeää 
saada kokea käytännössä ruotsin, norjan ja tanskan lähisukulaisuus, sen sijaan 
että heille vain kerrottaisiin siitä. Elokuvien, tv-sarjojen ja rinnakkaiskielisen 
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aineiston käyttö voi auttaa näkemään maailman uusin silmin. Esimerkiksi sivusto 
Pohjoismaat ennen ja nyt ja Norden i Bio -elokuvapaketti ovat hyviä lähteitä, 
ellei halua itse opettajana lähteä metsästämään sopivaa aineistoa kirjahyllyistä, 
elokuvaluetteloista tai verkkolehdistä. Myös vuoden 2012 kampanjan tuloksena 
perustettavissa sivustoissa Norden i skolen ja Nordisk språk tulee olemaan 
ajantasaista opetusmateriaalia, jossa asioita tarkastellaan kielten näkökulmasta. 

viihdettä 

Tärkein poliittinen tehtävä on vahvistaa lasten ja nuorten kykyä ymmärtää 
modernia arkikieltä, niin että pohjoismaalaiset voivat tulevaisuudessakin 
säilyttää skandinaavisten kielten muodostaman kommunikaatioyhteisön. 
Urheiluselostusten, elokuvien, tv-ohjelmien ja musiikkitekstien arkikieli on 
opetusmateriaalina sekä hyödyllistä että viihdyttävää – mainittakoon vaikkapa 
verkkolehtien selostukset Pohjoismaiden välisistä maaotteluista! 

Opetussuunnitelmat – onko Pohjoismaille tilaa?

Koulutussektorilla on yhdessä kulttuurisektorin kanssa vastuu pohjoismaisesta 
kieliyhteistyöstä. Pohjoismaiden opetussuunnitelmat keskittyvät ensisijaisesti 
luetun ymmärtämiseen ja kulttuurintuntemukseen, tyypillisesti historiallisesta 
näkökulmasta. Myös kuullun ymmärtämisen harjoittelu tulisi nostaa keskeisem-
mälle sijalle kieltenopetuksessa. Tämä on tärkeä tavoite, sillä suurimman 
ongelman muodostaa juuri puhutun kielen ymmärtäminen. Kuilu on suurin 
puhutun tanskan ja puhutun ruotsin välillä. Tanskan lapsi- ja opetusministeriö 
järjesti yhdessä Tanskan kielineuvoston ja Pohjoismaisen kieliyhteistyön koordi-
nointiyksikön kanssa kielikampanjaan sisältyvän konferenssin “Miksi tanska 
on niin vaikeaa”. Siinä käsiteltiin nimenomaan tanskan ääntämystä ja muiden 
pohjoismaalaisten vaikeuksia ymmärtää puhuttua tanskaa. Konferenssiin 
osallistui toista sataa tanskanopettajaa ja tanskan kielen konsulttia, joista 30 
prosenttia oli Länsi-Pohjolasta (Färsaarilta, Grönlannista ja Islannista). Myös 
Svenska nu -hankkeen uusi konsepti pohjoismaisen koodin murtamisesta 
on houkutellut monia opettajia kursseille ja työpajoihin. Tämä osoittaa, 
että ei-skandinaaviset kielenopettajat ovat kyllä kiinnostuneita, mutta heiltä 
puuttuu usein innostavaa aineistoa ja uusia näkökulmia, joiden avulla tarttua 
pohjoismaisten kielten opetukseen. 

Kun lähtökohtana on pohjoismainen näkökulma, ruotsin, norjan ja tanskan 
kouluopetus voi auttaa täyttämään kielijulistuksen tavoitteet. Oppilaat saavat 
perustan keskustella kielistä ja niiden käytöstä, kun heidät tehdään kulttuurin 
ohella tietoisiksi myös kielenoppimisstrategioista ja kielellisestä yrittämisestä. 
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Panostus kieltenopetukseen heijastaa yhteiskunnan näkemystä siitä, mitkä kielet 
ovat tärkeitä. Soveltamalla kielenopetuksessa uutta didaktista lähestymistapaa 
ja uutta oppimateriaalia osoitamme suhtautuvamme vakavasti pohjoismaiseen 
kieliyhteisöön.

 



Joka ei osaa vieraita kieliä, ei tiedä mitään omastaankaan.

J. W. von Goethe











Miksi Helsingissä ei voi perjantaiyön nakkikioskijonossa 
puhua ruotsia saamatta turpaansa, vaikka ruotsi on virallinen 
kieli Suomessa? 

Suhde kieleen on intensiivinen niin kuningattarella, Nobelin 
palkinnonsaajalla kuin nuorella päätoimittajallakin. Tässä 
kirjassa he ja monet muut kielestä kiinnostuneet kertovat 
omasta näkökulmastaan, miten kieli on muovannut heidän 
yksityistä sekä ammatillista elämäänsä.

Kieli koskettaa ja herättää tunteita, provosoikin. Kieli on 
valtaa. Pohjoismaisen yhteistyön parissa suomalaiset ja 
islantilaiset käsittelevät asioita pääosin käännösten ja 
tulkkausten kautta. Johtaako pohjoismaisen yhteistyön 
kielitilanne demokratiavajeeseen?

Entä miten meihin vaikuttavat toisaalta perinteet, toisaalta 
kiihtyvä globalisaatio? Entä onko kyse sukupolvien välisestä 
kuilusta – haluavatko Pohjoismaiden nuoret mieluummin 
puhua englantia kuin pohjoismaisia kieliä? Muun muassa 
näitä kysymyksiä käsitellään tässä kirjassa.

Kirjan kirjoittaja on toiminut toimittajana Ruotsissa sekä 
Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden 
neuvoston viestintäpäällikkönä.
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