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Sinikeltahammas 
 
Ruotsissa on tehty lakiesitys, jonka mukaan sikäläinen tiedustelupalvelu saisi ruveta kuuntelemaan 

ihmisten puheluita ja lukemaan sähköposteja aina kun ne ylittävät valtakunnan rajat. Suomea tämä 

laki liippaa sillä lailla, että suuri osa meikäläisestä viestinnästä kulkee Ruotsin kautta, joten 

ruotsalaiset pääsisivät syynäämään myös meidän viestejämme. Jostakin syystä siitä ei meillä oikein 

tykätä. Epäillään, että omat lakimme eivät yllä tuollaiseen viestinvaihtoon, vaan jäämme naapurin 

armoille. 

 
Huoli taitaa kuitenkin olla vähän liioiteltua. Haittaisiko tuo loppujen lopuksi kovin paljon, jos 

jokunen ruotsalainen roikkuisikin langoilla – tai vaikka eetterissä, kun lankoja ei nykyisin enää 

paljon ole. Langattomasta niin sanotusta sinihammasyhteydestä tulisi siis sinikeltahammasyhteys. 

 
Hankkeessa on oikeastaan monia hyviäkin puolia. Ruotsalaiset ovat vakuuttaneet, että tarkoitus ei 

ole vakoilla naapureita, vaan salakuunnella ainoastaan terrorismin estämiseksi. Kun tiedetään 

rikosten selvittämisvauhti Ruotsissa, tuollaisesta lisäpuuhasta ei liene kenellekään suurta haittaa. 

Siinä olisi ruotsalaisille aika harmitonta ajankulua, joka pitäisi heidät poissa muusta pahanteosta. 

 
Myös ruotsinsuomalaisille ja suomen kielen asemalle Ruotsissa salakuuntelusta voi olla hyötyä. 

Suomenkielisten puheluiden ja tekstiviestien tulkinnassa saattaa monelle ruotsinsuomalaiselle 

avautua uusi työpaikka tiedustelupalvelussa. Toinen melkein yhtä hyvä vaihtoehto on se, että 

ruotsalaispoliisien olisi pakko opetella ainakin arkisuomen alkeet. Vad menar: ”Missä oot? Ootko 

pahassa paikassa? Hae kaupasta kaksi litraa kevytmaitoa.” 

 
Meille salakuuntelun kohteille toki saattaa koitua myös harmeja, ainakin siinä tapauksessa, että 

ruotsalaiset eivät vaivaudu opettelemaan kieltämme kunnolla. Silloin saattaa syntyä ikäviä 

väärinkäsityksiä. Esimerkkejä on helppo kuvitella. Ajatellaanpa vaikka että kesämökille on tulossa 

vieraita, joille isäntä neuvoo tietä puhelimessa ja kysäisee lopuksi: ”Ossaattakohan te nyt perille?” 

Vieras vakuuttaa: ”Ossamma me!” Ummikkoruotsalaisen agentin korvissa tuo saattaa hyvinkin 

kuulostaa Osama bin Ladenin hyökkäyssuunnitelmalta, ja kohta on kesämökki ruotsalaispoliisien 

piirittämä. Tai toinen esimerkki: maatalouspiirin agrologi neuvoo viljelijää salaojaputken 

asentamisessa: ”Upota putki puolentoista metrin syvyyteen!” Ja mitäpä kuulee Ruotsin 007: U- 

båtistahan siellä puhutaan, sukellusveneestä. Alta tunnin on Ruotsin rannikkolaivasto merellä ja 

vuorokaudessa itärannikko Ahvenanmaata myöten miinoitettuna. 

 
Tällaisten tapausten ja yleensä salakuuntelun välttämiseksi äärimmäinen mahdollisuus on se, että 

emme enää päästä viestiliikennettämme kulkemaan Ruotsin kautta. Täytyyhän olla muitakin 

vaihtoehtoja, sillä Ruotsi ei ole ainoa naapurimaamme. Kannattaisi ehkä kysäistä esimerkiksi 

Venäjältä, josko viestimme saataisiin kulkemaan turvallisemmin sitä kautta. 
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