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jälkeistä sopeutumista. Tänä päivänä yhä useammat suomalaisperheet muuttavat 

väliaikaisesti asumaan ulkomaille ja useimmiten muuton syynä ovat vanhempien työt. 

Tyypillisesti yritysten lähettämät ekspatriaatit ja heidän perheensä asuvat joitain vuosia 

ulkomailla, jonka jälkeen he palaavat takaisin Suomeen. Useat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että paluumuutto on suurimmalle osalle ihmisistä jopa alkuperäistä muuttoa 

haastavampi kokemus. 

Tutkielmani ensisijaisena tavoitteena on tarkastella sitä, mitä paluumuutto vaatii 

ekspatriaattilapsilta ja kuinka lapset sopeutuvat takaisin Suomeen sekä psykologisesti että 

sosiokulttuurisesti. Psykologinen sopeutuminen kattaa lapsen hyvinvoinnin ja 

tyytyväisyyden tunteen, sosiokulttuurisella sopeutumisella viitataan taas uuteen 

ympäristöön sopeutumiseen ja sosiaalisten suhteiden rakentamiseen. Myös lasten 

identiteetit kokevat merkittäviä muutoksia ja usein ekspatriaattilapset kokevatkin olevansa 

piilomaahanmuuttajia palatessaan Suomeen. Sopeutuminen on pitkäkestoinen prosessi, 

joka voi yksilöstä riippuen kestää jopa vuosia. Vanhemmilla ja opettajilla on suuri rooli 

lasten sopeutumisen helpottamisessa antaen heille tukea ja ymmärrystä. 

Tärkeänä osana tutkielmaani on myös osio ekspatriaattilasten paluusta ja sopeutumisesta 

suomalaiseen koulukulttuuriin, jossa ekspatriaattilapsiryhmä on vielä melko piilossa. 

Opettajien tehtävänä on tunnistaa ekspatriaattilasten koulumaailmassa kaipaamat 

tukitoimenpiteet, jotta lapset voivat sopeutua mahdollisimman kivuttomasti suomalaiseen 

koulujärjestelmään. Usein ekspatriaattilapset tarvitsevat erityistukea esimerkiksi äidinkielen 

vahvistamisessa ja joissain tapauksissa lapsille voi olla hyötyä S2 –opetuksesta.  

Jotta kulttuurienväliset lapset huomattaisiin paremmin Suomessa, on sekä koko 

suomalaisen yhteiskunnan, että koulutusjärjestelmän muututtava suvaitsevammaksi ja 

avoimemmaksi. Yhtenä keinona on monikulttuurisuuskasvatuksen juurruttaminen kouluihin 

ja sitä tulisi perinteisestä tavasta poiketen tarjota maahanmuuttajalasten lisäksi kaikille 

lapsille. 
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1 Johdanto 

Tänä päivänä yhä useampi suomalaisperhe muuttaa väliaikaisesti asumaan ulkomaille. 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 ulkomaille muuttaneita suomalaisia oli lähes 10 

000, kun taas palanneita oli hieman yli 7 000 (viitattu lähteessä Yle, 2016). Syitä perheiden 

ulkomaille muuttoon on useita, mutta useimmiten muutto liittyy vanhempien työkuvioihin. 

Yksi yleisimmistä syistä onkin lähteä työskentelemään väliaikaisesti ulkomaille yrityksen 

lähettämänä ekspatriaattina.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaista sopeutumista ekspatriaatin mukana 

ulkomaille muuttaneilta lapsilta paluumuutto Suomeen vaatii, sekä tarkastella mitkä tekijät 

vaikuttavat takaisin sopeutumiseen. Lapset käyvät paluumuuton aikana läpi niin 

psykologisia kuin sosiaalisiakin sopeutumisprosesseja, joiden lisäksi useimmat lapsista 

kokevat identiteetin muuttumista. Tarkoituksenani on myös käsitellä sitä, miten lapset 

sopeutuvat takaisin suomalaiseen kouluun. Keskeisimpiä käsitteitä tutkielmassani ovat 

ekspatriaattilapsi, paluumuutto, sopeutuminen sekä piilomaahanmuuttaja.  

Itselleni kyseinen aihe on erittäin tärkeä, sillä olen itsekin Suomeen palanneen 

ekspatriaattiperheen lapsi. Kuten monissa tutkimuksissa on havaittu, oli paluumuutto 

huomattavasti ulkomaille muuttoa haasteellisempi myös omalla kohdallani. Silti suurin osa 

aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta keskittyy ulkomaille muuttoon, eikä paluumuuttoon 

kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Asuminen teini-ikäisenä Intiassa muovasi merkittävästi 

identiteettiäni ja maailmankuvaani, ja yhä edelleen, lähes kymmenen vuotta palaamisen 

jälkeen, koen useasti ulkopuolisuutta suomalaisten keskellä.  

Mielestäni aihe on hyvin tärkeä myös siksi, että ulkomailta Suomeen palaavia lapsia on 

yhä aiempaa enemmän. Tilastokeskuksen mukaan koko 2000 –luvun ajan suomalaisia 

paluumuuttajalapsia on ollut vuosittain yli 1500, minkä voidaan todeta olevan melko suuri 

joukko (viitattu lähteessä Warinowski, 2012, 26). Opettajien tulee ehdottomasti olla 

tietoisia kyseisestä ilmiöstä, jotta he osaavat kohdata paluumuuttajalapset 

ammattitaitoisesti ja auttaa heitä sopeutumaan suomalaiseen koulukulttuuriin. Lisäksi 

opettajilla on suuri rooli kaikkien lasten kasvattamisessa avoimiksi ja 

kulttuurisensitiivisiksi kansalaisiksi.  
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Ekspatriaatteja on tutkittu melko paljon kansainvälisellä tasolla jo vuosikymmenten ajan, 

mutta useimmat tutkimukset ovat kohdistuneet juurikin itse ekspatriaatteihin, eikä niinkään 

heidän perheisiinsä. Yhdysvalloissa ja Japanissa on tosin tehty paljon tutkimuksia 

kolmannen kulttuurin lapsista (Third Culture Kids), jotka voivat olla esimerkiksi 

ekspatriaattien tai lähetystyöntekijöiden lapsia. Suomessa ekspatriaatteja ja heidän 

perheitään on tutkittu huomattavasti vähemmän, joskin aiheesta on viime vuosina 

kirjoitettu lisääntyvissä määrin pro gradu –tutkielmia ja väitöskirjoja. Esimerkiksi Anu 

Warinowski (2012) on väitöskirjassaan tutkinut, mikä merkitys suomalaisten 

ekspatriaattiperheiden voimavaroilla on lasten kulttuurisissa siirtymissä sekä 

sopeutumisprosesseissa, ja Miika Takala (2004) on tarkastellut pro gradu –työssään 

laajemmin, kuinka ulkomailla syntyneet tai asuneet suomalaisnuoret sopeutuvat takaisin 

Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi on tehty tutkimuksia muun muassa kirkon 

lähetystyöntekijöiden ja heidän lastensa paluusta Suomeen. 

 

Omassa tutkielmassani tarkastelen kahta tutkimuskysymystä: 

- Millaista sopeutumista suomalaisen ekspatriaattiperheen paluumuutto edellyttää 

lapselta? 

- Miten vanhemmat ja opettajat voivat tukea lasta sopeutumisessa? 



 

 

3 

2 Ekspatriaattiperheen lapsi 

2.1 Ekspatriaattilapsi 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan ekspatriaatti on henkilö, joka omasta tahdostaan asuu 

väliaikaisesti kotimaansa ulkopuolella (Kotimaisten kielten keskus, 2017a). 

Yritysmaailmassa ja kauppatieteellisessä tutkimuksessa ekspatriaatti –nimitystä käytetään 

yleensä henkilöstä, joka on työnantajan lähettämänä ulkomaankomennuksella. 

Ekspatriaattiperheellä taas tarkoitetaan ekspatriaatin mukana ulkomaille lähtevää puolisoa 

sekä lapsia. Vuonna 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 86 prosenttia suomalaisista 

ekspatriaateista olivat naimisissa ja lapsia oli 81 prosentilla ekspatriaateista. Huomattavasti 

yleisempää onkin, että ekspatriaatti muuttaa ulkomaille perheensä kanssa kuin yksin. 

Ekspatriaattiperheet muuttavat pääsääntöisesti ulkomaille ajatuksen kanssa siitä, että 

muutto on väliaikainen ja ennen pitkää edessä on paluumuutto Suomeen. Käytännössä 

tämä ei kuitenkaan toteudu kaikkien perheiden kohdalla. (Warinowski, 2012, 18-19) Tässä 

tutkielmassa ensisijaisena tarkastelun kohteena on ekspatriaattiperheiden paluumuutto ja 

lasten sopeutuminen takaisin Suomeen. 

Kansainvälisessä tutkimuksessa ekspatriaattilapset usein sisällytetään käsitteen ”Third 

Culture Kid” (kolmannen kulttuurin lapsi) alle (Cottrell, 2007, 56; Pollock & Van Reken, 

2001, 6; Warinowski, 2012, 31). TCK –käsitettä käytetään henkilöstä, joka on viettänyt 

merkittävän ajan lapsuudestaan muualla kuin kotimaassaan. Tyypillistä tämänkaltaiselle 

lapselle on se, ettei hän omaksu täysin vanhempiensa kulttuuria, eikä uuden kotimaansa 

kulttuuria, vaan elää ”kolmannessa kulttuurissa”, joka on sekoitus kahdesta aiemmasta 

kulttuurista. Kolmannen kulttuurin lapset eivät kuitenkaan aina ole ekspatriaattiperheiden 

lapsia, vaan he saattavat viettää osan lapsuudestaan ulkomailla myös muista syistä. 

(Pollock & Van Reken, 2001, 6, 19-20) Tämän vuoksi tässä tutkielmassa puhutaan 

nimenomaan ekspatriaattilapsista eikä kolmannen kulttuurin lapsista, joskin on hyvä 

huomioida, että ekspatriaattilapset voidaan laskea myös kolmannen kulttuurin lapsiksi. 

2.2 Ekspatriaattilapsen muuttunut identiteetti 

Clarken (viitattu lähteessä Warinowski, 2012) mukaan jokaisella ihmisellä on identiteetti, 

joka koostuu ”sosiaalisista, kulttuurisista ja psykologisista elementeistä, jotka eivät ole 
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erotettavissa toisistaan” (Warinowski, 2012, 117). Erik Eriksonin mukaan identiteetillä 

tarkoitetaan sitä, miten yksilö näkee ja kokee itsensä ihmisenä ja osana yhteisöä. Eriksonin 

mukaan identiteetin kehittyminen alkaa jo lapsen ollessa hyvin nuori, kun hän ymmärtää 

olevansa vanhemmistaan erillään oleva yksilö. Lapsi alkaa ottaa vaikutteita vanhemmiltaan 

ja muilta tärkeiltä henkilöiltä, minkä kautta hänelle alkaa muodostua käsitys siitä, 

millainen ihminen hän itse toivoisi olevan. Vaikka identiteetin kehittyminen alkaakin jo 

lapsena, Eriksonin mukaan erityisesti nuoruus on keskeinen aika sen kehittymiselle. 

Nuorelle tärkein psykologinen tehtävä on identiteetin muodostaminen ja kysymysten, 

kuten ”Kuka minä olen?” ja ”Mikä on paikkani tässä maailmassa?”, pohtiminen. 

Aikuisuudessa ihmisen identiteetti on yleensä kehittynyt hyvin pitkälle, mutta se voi yhä 

kokea muutoksia esimerkiksi uusien elämäntilanteiden tai kriisien myötä. (Sokol, 2009, 3-

6) 

Usein identiteetin ajatellaan olevan minäkäsityksen rinnakkaistermi, mutta todellisuudessa 

se on laajempi kokonaisuus, joka sisältää sekä yksilön minäkäsityksen, että itsetunnon. 

Kun ihminen on vuorovaikutuksessa ympärillään olevien ihmisten kanssa, syntyy hänelle 

käsitys omasta minuudestaan ja tiettyyn ryhmään kuulumisesta. Identiteetti on 

kaksijakoinen käsite, joka kattaa niin yksilöllisen kuin kollektiivisenkin alueen. 

Yksilöllisellä alueella tarkoitetaan yksilön omaa persoonallisuutta, kollektiivinen alue taas 

viittaa esimerkiksi yksilön perheeseen tai yhteisöön, jossa yksilö on kasvanut. Toisaalta 

identiteetti voidaan myös jakaa objektiiviseen ja subjektiiviseen identiteettiin, jossa 

objektiivinen tarkoittaa muiden ihmisten määrittelemää ja subjektiivinen yksilön itse 

kokemaa identiteettiä. (Talib, 2002, 42-43) Identiteetin kehittymiseen ja 

muokkaantumiseen vaikuttavat monet eri tekijät. Esimerkiksi erilaiset muutokset, ikä ja 

kokemukset muokkaavat identiteettiä, eikä se siten ole koskaan täysin pysyvä. (Tikka, 

2004, 20)  

Ekspatriaattilasten kohdalla identiteetin kehittymiseen vaikuttavat keskeisesti muutot 

ulkomaille ja takaisin Suomeen. Warinowskin (2012) ekspatriaattiperheiden lapsiin 

kohdistuvassa tutkimuksessa kävi ilmi, että ulkomailla asuminen muokkasi merkittävästi 

lasten identiteettiä ja suurin osa ulkomailta Suomeen palanneista lapsista kokivat, että 

heillä oli kulttuurienvälinen identiteetti. Lapset eivät siis ainoastaan kokeneet olevansa 

suomalaisia, vaan myös jotain ”toista”. (Warinowski, 2012, 4, 300) On hyvä huomioida, 

ettei ulkomailla vietetyn ajan pituus ole merkittävin asia lapsen identiteetin 

muokkaantumisen kannalta, vaan siihen vaikuttaa enemmän se, minkä ikäisenä lapsi on 
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asunut ulkomailla, minkälainen lapsen persoonallisuus on, sekä se, kuinka aktiivisesti lapsi 

osallistuu ulkomailla vieraaseen kulttuuriin. Tämän vuoksi esimerkiksi varhaisina 

lapsuusvuosinaan ulkomailla asuvat lapset ja nuoruutensa ulkomailla viettävät nuoret 

voivat kokea ulkomailla vietetyn ajan hyvinkin eri tavoin. (Pollock & Van Reken, 2001, 

27) 

Kulttuuri-identiteetillä taas tarkoitetaan yksilön identifikaatiota, johon vaikuttavat 

esimerkiksi kieli, perinteet, historia, uskonto, yhteisö ja sen arvot. Kulttuuri-identiteetti 

kertoo erityisesti siitä, miten yksilö kokee kuuluvansa omaan kulttuuriinsa. (Räsänen & 

Sunnari, 1997, 87; Tikka, 2004, 16-17) Tavallisesti kulttuuri-identiteetti siirtyy 

sukupolvelta toiselle, mutta perheen muuttaessa ulkomaille tämä kulttuurin siirto katkeaa. 

Lapset imevät aikuisia tehokkaammin vaikutteita ympäröivästä kulttuurista, minkä vuoksi 

ulkomailla asuneen lapsen kulttuuri-identiteetti muokkaantuu tehokkaasti ja hänellä saattaa 

olla vahvemmat siteet kansainväliseen kulttuuriin kuin suomalaiseen kulttuuriin (Tikka, 

2004, 17). Aikuisilla on taas yleensä vahvat juuret omassa kulttuurissaan, minkä vuoksi 

vieras kulttuuri ei välttämättä vaikuta heihin yhtä voimakkaasti (Berry, Poortinga, Segall, 

& Dasen, 1992, 275). 

Erityisesti ekspatriaattilapselle identiteettikysymys on tärkeä, sillä kulttuuriset siirtymät 

ovat muokanneet lapsen identiteettiä. Jotta lapsi voi ymmärtää itseään, on identiteetin 

päivittäminen välillä tarpeen. (Warinowski, 2012, 318) Suurin osa ulkomailla asuneista 

lapsista joutuukin paluumuuton jälkeen selvittämään omaa identiteettiään ja kysymystä 

”kuka minä olen?”. Useimmiten lapsi ei koe täysin kuuluvansa omaan kotimaahansa, 

muttei myöskään ”isäntämaahansa”, jossa lapsi on osan elämästään viettänyt. (Cottrell, 

2007, 60) Ekspatriaattilasten tapauksessa myös kielellä on iso rooli lapsen identiteetin 

rakentumisen kannalta, sillä useat ekspatriaattilapsista ovat monikielisiä (Warinowski, 

2012, 320). Monet lapsista ovat ulkomailla asuessaan oppineet uuden kielen ja ovat 

nauttineet sen käyttämisestä. Suomeen palatessaan he voivat tuntea jopa, että osa heidän 

identiteetistään on poissa, kun he eivät voi enää yhtä lailla käyttää opittua kieltä. (Storti, 

2003, 124). 

Warinowskin (2012) tutkimuksessa kävi lisäksi ilmi, etteivät ekspatriaattiperheen lapset 

itse olleet tietoisia eri ekspatriaattilapsia kuvaavista käsitteistä (esim. matkalaukkulapsi tai 

TCK). Toisin sanoen heidän oma identiteettinsä oli heiltä piilossa. On tärkeää, että 

ekspatriaattilapsuuden ominaispiirteet tuodaan lasten tietoisuuteen, jotta lapset eivät näe 
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esimerkiksi paluumuuttoon liittyviä vaikeuksiaan henkilökohtaisina, vaan ymmärtävät 

kuuluvansa tiettyyn ryhmään, jossa nämä vaikeudet ovat tyypillisiä. (Warinowski, 2012, 

306, 321-322) 

2.3 Piilomaahanmuuttaja 

Kirjassaan Third Culture Kids: The Experience of Growing Up Among Worlds (2001), 

David Pollock ja Ruth Van Reken esittelevät nelijakoisen mallin siitä, kuinka kolmannen 

kulttuurin lapsi samaistuu ympäröiviin kulttuureihin. Tätä voidaan helposti soveltaa myös 

ekspatriaattilasten kokemuksiin tiettyyn kulttuuriin kuulumisesta (Warinowski, 2012, 120). 

Ekspatriaattiperheen asuessa ulkomailla, lapsi kokee selvästi olevansa ulkomaalainen, sillä 

hän sekä näyttää erilaiselta, että myös ajattelee valtaväestöstä poikkeavalla tavalla. Kun 

ekspatriaattilapsi palaa Suomeen vietettyään osan lapsuusvuosistaan ulkomailla, ihmiset 

olettavat usein paluumuuttajan ulkonäön perusteella hänen olevan niin sanottu peili, eli 

sekä näyttävän että ajattelevan samankaltaisesti kuin suomalaiset. Tämä voi olla lapselle 

erittäin hankala tilanne, sillä hän itse kokee olevansa piilomaahanmuuttaja. 

Piilomaahanmuuttajuudella tarkoitetaan sitä, että lapsi näyttää samalta kuin ympärillä 

olevat ihmiset, mutta hänen ajatusmaailmansa poikkeaa tyypillisestä ajatusmaailmasta. 

Nelijakoisen mallin neljäs vaihtoehto on adoptoitu, johon kuuluva henkilö näyttää 

valtaväestöstä poikkeavalta, mutta ajattelee kuten ympärillä olevat ihmiset. (Pollock & Van 

Reken, 2001, 53-54) 

 

Ulkomaalainen 

näyttää erilaiselta 

ajattelee eri tavalla 

Piilomaahanmuuttaja 

näyttää samalta 

ajattelee eri tavalla 

Adoptoitu 

näyttää erilaiselta 

ajattelee samoin 

Peili 

näyttää samalta 

ajattelee samoin 

(Pollock & Van Reken, 2001, 53) 
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Ekspatriaattilapsi voi kokea oman piilomaahanmuuttajuutensa haastavana, sillä hän ei koe 

olevansa ulkomaalainen, muttei myöskään täysin suomalainen (Tikka, 2004, 22; 

Warinowski, 2012; 300). Teoriassa tämä tarkoittaa sitä, että lapsen sosiokulttuurinen 

sopeutuminen on hyvää, mutta psykologinen sopeutuminen on heikkoa. Sosiokulttuurisella 

sopeutumisella tarkoitetaan sitä, että yksilö kykenee toimimaan päivästä toiseen ja 

ulkoisesti sopii joukkoon. Psykologisella tasolla yksilö ei kuitenkaan koe kuuluvansa 

joukkoon, vaan kokee erilaisuutta ja epävarmuutta esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa. 

(Cottrell, 2007, 59) Kun yksilön subjektiivinen ja objektiivinen minäkäsitys ei ole 

tasapainossa, on vaarana, että yksilön psyykkinen tasapaino häiriintyy. Henkilö, jonka 

identiteetti ei ole tarkasti määrittynyt, saattaa kärsiä esimerkiksi sosiaalisesta ja tunnetason 

vajavuudesta. (Talib, 2002, 44) 
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3 Paluumuutto ja sopeutuminen 

3.1 Paluumuutto 

Kirjassaan One classroom, many worlds (2003), Jacklyn Blake Clayton kuvailee, että 

muuttoprosessin yhteydessä ihminen joutuu käymään läpi useita eri muutoksia. Tällaisia 

ovat esimerkiksi fyysiset, biologiset ja kulttuuriset muutokset, joista fyysiset ja biologiset 

muutokset ovat kaikista näkyvimpiä. Esimerkiksi muuttajan lähiympäristö muuttuu, 

väestön suuruus vaihtelee ja julkinen liikenne voi toimia eri tavoin kuin muuttajan 

aiemmassa kotikaupungissa. Edellä mainittujen näkyvien muutosten lisäksi 

muuttoprosessin yhteydessä tapahtuu myös kulttuurisia muutoksia, jotka ovat vaikeammin 

havaittavissa. Kulttuuriset muutokset sisältävät muun muassa maiden poliittiset, 

ekonomiset ja uskonnolliset järjestelmät, sekä sen, kuinka ihmiset oikeasti elävät. Osaan 

muutoksista on helpompi sopeutua, osan sopeutumiseen voi mennä hyvinkin kauan aikaa. 

(Clayton, 2003, 133-134) 

Suomalaiset ekspatriaattiperheet muuttavat ulkomaille yleensä ajatuksen kanssa siitä, että 

joidenkin ulkomailla vietettyjen vuosien jälkeen he palaavat takaisin Suomeen 

(Warinowski, 2012, 18-19). Useimmiten ekspatriaattiperheet odottavat paluumuuton 

olevan huomattavasti alkuperäistä muuttoa helpompi, sillä oletetaan, että kotimaassa kaikki 

on tuttua ja helppoa (Storti, 2003, 2; Tikka, 2004, 81). Totuus kuitenkin on, että suurimalle 

osalle ulkomailla asuneista lapsista ja aikuisista paluumuutto on paljon alkuperäistä 

muuttoa haastavampi kokemus (Clayton, 2003, 134; Cottrell, 2007, 58-59; Eakin, 1996, 

61; Pollock & Van Reken, 2001, 245; Storti, 2003, 2) Joissain tutkimuksissa on käynyt 

myös ilmi, että paluumuutto on kaikista haastavinta niille, joille alkuperäinen muutto ja 

sopeutuminen ulkomaille ovat sujuneet helposti (Eakin, 1996, 62). Suurimpia 

ekspatriaattilapsen paluumuuttoon ja sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat lapsen ikä 

muuttohetkellä, sekä se, kuinka kauan lapsi on asunut ulkomailla. Yleensä paluumuutto on 

sitä vaikeampaa, mitä kauemmin lapsi on asunut kotimaansa ulkopuolella. Alle 

kouluikäisille lapsille paluumuutto on yleensä kuin mikä tahansa muutto, mutta ala-

asteikäisille paluumuutto on haastavampi, sillä se vaatii sopeutumista esimerkiksi uuteen 

kouluun. Teini-ikäisille paluumuutto on ehdottomasti haastavinta, sillä paluumuuton 

tuoman sopeutumisen lisäksi teinit joutuvat käymään läpi erilaisia fyysisiä, psykologisia ja 

emotionaalisia muutoksia. (Storti, 2003, 113, 116) Suomalaisen lääketieteen tohtorin, Lauri 
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Vuorenkosken tutkimuksessa kävikin ilmi, että ennen murrosikää palanneilla lapsilla oli 

vähemmän psyykkisiä oireita kuin murrosikäisenä palanneilla (Vuorenkoski, 2000, 63).  

3.1.1 Paluusokki 

Ulkomaille muuton yhteydessä puhutaan usein käsitteestä kulttuurishokki, mikä tarkoittaa 

henkilön kokemaa vieraan kulttuurin vaikutuksen aiheuttamaa hämmennystä (Kotimaisten 

kielten keskus, 2017b). Paluumuuton yhteydessä nostetaan taas esille käsite paluushokki, 

tai käänteinen kulttuurishokki, jolla tarkoitetaan henkilön kokemaa kulttuurishokkia 

paluumuuton yhteydessä. Yksi merkittävimmistä paluusopeutumiseen vaikuttavista 

tekijöistä ovat odotukset, joita paluumuuttaja on asettanut itselleen. On tyypillistä, että 

paluumuuttaja olettaa palaavansa kotiin, eli tuttuun ja turvalliseen ympäristöön, mutta pian 

palaamisen jälkeen joutuukin toteamaan, että asiat ovat muuttuneet (Salakka, 2006, 51-52; 

Storti, 2003, 5; Tikka, 2004, 81). Paluushokkia voi lisätä se, ettei paluumuuttaja 

välttämättä heti oivalla, kuinka paljon hän on itse muuttunut. Ulkomaille muuttaessa 

ihminen osaa varautua muutokseen ja erilaisuuteen, sillä tiedostetaan, että ulkomailla asiat 

ovat toisin kuin kotimaassa, mutta kotimaassa tapahtuneet muutokset tulevat 

paluumuuttajalle yleensä yllätyksenä. (Salakka, 2006, 51-52; Storti, 2003, 12) 

Kotiinpaluun vaikeus ei siis yleensäkään ole kiinni erilaisuuden käsittelystä, vaan 

ongelmaksi muodostuu usein se, etteivät asiat ole samoin, kuin paluumuuttaja olettaa 

niiden olevan. (Storti, 2003, 8) 

Joissain tapauksissa voi käydä niin, että ulkomailla asuessaan perhe kuvittelee asioiden 

olevan Suomessa huomattavasti paremmin, kuin mitä ne oikeasti ovat. Tällöin paluun 

jälkeen shokkina voivat tulla esimerkiksi suomalaisten heikohkot sosiaaliset taidot tai 

runsas päihteiden käyttö. (Warinowski, 2012, 254) Lisäksi ekspatriaattiperheelle voi tulla 

yllätyksenä ihmisten arvot ja asenteet. Ulkomailla asuessaan ekspatriaattiperheen jäsenten 

maailmankatsomukset yleensä avartuvat ja paluumuuton jälkeen paikalliset ihmiset voivat 

vaikuttaa kapeakatseisilta ja ennakkoluuloisilta. Ekspatriaattiperheelle voi olla järkytys 

kohdata ihmisiä, jotka eivät välttämättä koe tarpeelliseksi tietää muista maista mitään. 

(Storti, 2003, 18) Ueharanin (1986) mukaan (viitattu lähteessä Salakka, 2006, 51) muita 

paluuodotuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi paluumuuttajan ikä, 

ulkomaanjaksonpituus, aiemmat ulkomaankokemukset sekä persoonallisuuden piirteet. 
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3.2 Akkulturaatio ja sopeutuminen 

Akkulturaatio on kaksijakoinen prosessi, jossa tapahtuu sekä psykologisia että kulttuurisia 

muutoksia, kun kaksi tai useampi kulttuuri ja niiden yksilöt kohtaavat toisensa. Prosessi on 

pitkä, joka voi kestää vuosien tai jopa sukupolvien ajan. (Berry, 2005, 698) 

Akkulturaatiosta puhuttaessa on tärkeää tunnistaa erot yksilön sopeutumisen ja ryhmän 

sopeutumisen väillä. T.D. Graves’in (viitattu lähteessä Berry et al., 1992) mukaan käsite 

psykologinen akkulturaatio kuvastaa yksilön kokemia muutoksia, joita hän kokee ollessaan 

yhteydessä muihin kulttuureihin, sekä kokemuksia osallistumisesta omaan kulttuuriseen tai 

etniseen ryhmään. Ryhmätasolla muutokset tapahtuvat esimerkiksi ryhmän sosiaalisessa 

rakenteessa sekä ekonomisella ja kulttuurisella tasolla, kun taas yksilö kokee muutoksia 

omassa identiteetissään, arvoissaan ja asenteissaan. (Berry et al., 1992, 271-272) On hyvä 

ymmärtää, että ryhmät ja yksilöt läpikäyvät akkulturaatioprosessin eri tavoin ja prosessin 

aikana koetut muutokset ovat yksilöllisiä (Berry, 2005, 704). 

Yksi akkulturaation aiheuttamista tyypillisimmistä oireista on ryhmätasolla 

yhteiskunnallinen hajoaminen tai yksilötasolla yksilön kokema henkilökohtainen kriisi, 

kun vanhat kulttuuriset normit ja järjestys häviävät. Ryhmätasolla tämä voi johtaa 

esimerkiksi hyvinvoinnin tai vallan rapistumiseen, yksilötasolla vaikutukset näkyvät taas 

henkilön epävarmuutena, identiteettikriisinä tai masennuksena. Mikäli 

akkulturaatioprosessi ei johda sopeutumiseen, voi se aiheuttaa yksilölle fyysisiä, 

psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Parhaassa tapauksessa akkulturaatioprosessi rikastuttaa 

yksilön elämän mahdollisuuksia ja psyykkistä terveyttä, mutta pahimmassa tapauksessa 

yksilöstä voi tuntua, ettei hän kykene jatkamaan elämäänsä. (Berry et al., 1992, 284-285) 

Kun akkulturaatioprosessi sujuu ryhmä- ja yksilötasolla onnistuneesti, puhutaan 

sopeutumisesta. Sopeutumisella viitataan pysyviin muutoksiin, joita yksilö ja ryhmä 

kokevat akkulturaatioprosessin seurauksena. Wardin mallin mukaan (viitattu lähteessä 

Berry, 2005) sopeutuminen on kaksijakoinen prosessi, joka sisältää sekä psykologisen, että 

sosiokulttuurisen sopeutumisen. Psykologinen sopeutuminen tarkoittaa henkilön 

psykologista ja fyysistä hyvinvointia, sosiokulttuurinen sopeutuminen taas kertoo siitä, 

kuinka henkilö suorituu omasta elämästään uudessa ympäristössä (Berry, 2005, 709).  
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Tyypillisesti akkulturaatioprosessia on pyritty ymmärtämään U-käyrän kautta. U-käyrän 

ensimmäinen vaihe on alkuinnostus, eli kuherruskuukausivaihe, jolloin henkilö näkee 

uudessa ympäristössään vain positiivisia puolia. Oleskelu uudella paikkakunnalla tuntuu 

ikään kuin lomailulta ja muuttanut henkilö on innoissaan kaikesta uudesta ja erilaisesta. 

Alkuinnostuksen jälkeen tulee turhautuminen, sillä arkitodellisuus iskee vastaan ja henkilö 

alkaa ikävöidä takaisin kotiinsa. Tyypillistä on, että tässä vaiheessa muuttanut henkilö 

kokee lähes kaiken negatiivisesti uudessa asuinpaikassaan ja hänestä tuntuu, että kaikki oli 

paremmin kotona. Turhautumista seuraa kuitenkin hyväksymisen vaihe, jolloin henkilö 

lakkaa ”taistelemasta” uutta ja vierasta vastaan. Yleensä hyväksymisvaiheessa henkilö 

alkaa etsiä itselleen paikallisia tuttavia ja oppia paikallista kieltä. Viimeisessä U-käyrän 

vaiheessa, eli sopeutumisvaiheessa, muuttanut henkilö alkaa tuntea olonsa kotoisaksi 

uudessa asuinympäristössään, eivätkä oudot tilanteet ja uudet asiat aiheuta enää yhtä paljon 

stressiä kuin aluksi. (Sinkkonen, 2009, 75-79) 

 

(Sinkkonen, 2009, 75) 

Vaikka U-käyrää käytetään useimmiten kuvaamaan henkilön kokemaa sopeutumista 

ulkomaille muuton yhteydessä, voidaan sitä myös soveltaa paluumuuton yhteyteen. 

Kotimaahan palatessaan henkilö kokee sopeutumisprosessin käänteisenä ja käy läpi samat 

sopeutumisvaiheet kuin muuttaessaan ulkomaille. (Sinkkonen, 2009, 79)  
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3.3 Ekspatriaattilapsen sopeutumisprosessit 

Ekspatriaattilapsen sopeutumiseen paluumuuton jälkeen vaikuttavat useat eri tekijät. Näitä 

ovat muun muassa lapsen ikä, suhtautuminen muuttoon, lapsi-vanhempi suhde, sekä se, 

kuinka hyvin lapsi pärjää uudessa koulussaan. (Warinowski, 2012, 243-244) Tilanteissa, 

joissa perheen muutto tapahtuu vanhempien työn takia, lasten mielipidettä muutosta ei 

useimmiten kuunnella. Tämä johtaa siihen, että lapset voivat olla hyvinkin vastahakoisia 

muuttamaan. Tutkimuksessaan Warinowski (2012) havaitsi, että jopa kolmasosa hänen 

tutkimukseen osallistuvista eksapatriaattilapsista olivat paluumuuttoa vastaan 

(Warinowski, 2012, 241). 

Useimmat ekspatriaattiperheet elävät ulkomailla melko elitististä elämää. Yleensä 

ekspatriaatteja ulkomaille lähettävät organisaatiot tarjoavat perheille autonkuljettajat, 

taloudenhoitajat ja hienot talot. Erään tutkimuksen mukaan jopa 78 prosenttia 

suomalaisista ekspatriaattiperheistä kertoivat, että paluumuuton jälkeen heillä oli 

alhaisempi elintaso verrattuna elintasoon ulkomailla (Storti, 2003, 27). Totuttautuminen 

”tavalliseen” elämään voi luoda haasteita paluumuuton jälkeen. Joillekin perheille 

sopeutuminen Suomeen saattaa olla helpompi, mikäli perhe muuttaa kokonaan uudelle 

paikkakunnalle. Tällöin perheellä ei ole vääristyneitä odotuksia uutta asuinpaikkaa 

kohtaan, vaan olettamuksenakin on, että asiat ovat uudessa kotikaupungissa eri tavoin kuin 

ulkomailla. (Storti, 2003, 8) Toisaalta joillekin perheille sopeutumista voi helpottaa 

palaaminen tuttuun kotikaupunkiin, jossa odottavat tutut ihmiset. Paluumuutto voi tuntua 

helpommalta, jos vastassa ovat vanhat ystävät, joiden kanssa ystävyyssuhteet on solmittu 

jo ennen ulkomaille muuttoa. (Warinowski, 2012, 249) Muita sopeutumista helpottavia 

tekijöitä ovat muilta ekspatriaattiperheiltä saatu vertaistuki, yhteydenpito ulkomailla 

asuviin ystäviin sekä ekspatriaattiperheen omat voimavarat (Warinowski, 2012). 

3.3.1 Psykologinen sopeutuminen 

Psykologinen sopeutuminen koostuu hyvinvoinnista ja tyytyväisyyden tunteesta, joihin 

Wardin mukaan (viitattu lähteessä Warinowski, 2012) vaikuttavat henkilön 

persoonallisuus, elämänmuutokset sekä henkilön saama sosiaalinen tuki. Jotta henkilö 

kykenee sopeutumaan psykologisesti, hänen tulee ehdottomasti saada sosiaalista tukea 

ympäröiviltä ihmisiltä. (Warinowski, 2012, 63) On tärkeää tiedostaa, että sopeutuminen ja 

psyykkinen hyvinvointi ovat yksilöllisiä ja tilanteesta riippuvaisia (Vuorenkoski, 2000, 
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64). Tämän vuoksi sopeutumisprosessi ja sen vaiheet vaihtelevat yksilöstä riippuen. 

Ekspatriaattilapsen kohdalla psykologiseen sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat ikävän 

tunne, yksinäisyys, vertaistuen puute sekä suhtautuminen muuttoon (Warinowski, 2012).  

Paluumuuton jälkeen ekspatriaattilapsi yleensä kokee aikuisen paluumuuttajan tavoin 

aluksi alkuhurmion tavatessaan sukulaisia ja vanhoja ystäviään. Kun alkuhurmio laantuu ja 

sopeutuminen kotimaahan alkaa tuntua haastavalta, tulee lapselle ikävä ulkomailla asuvia 

ystäviä ja entistä kotiympäristöä. (Tikka, 2004, 83-84) Tässä vaiheessa on tärkeää, että 

vanhemmat ymmärtävät lasta ja ovat hänelle läsnä. Lapselle erilaiset rutiinit ja tutut tavat 

tuovat turvallisuuden tunnetta, minkä vuoksi vanhempien tulee erityisesti muutosten aikana 

varmistaa rutiineiden jatkuvuus. (Storti, 2003, 115-116) Ekspatriaattilapset kaipaat 

ulkomailla asuvien ystävien lisäksi myös ekspatriaattiyhteisöjä, joissa he ovat viettäneet 

paljon aikaa ulkomailla asuessaan. Siksi on hyvä, jos lapsella on mahdollisuus tavata 

esimerkiksi sukulaisiaan ja muitakin tuttuja ihmisiä heti paluumuuton jälkeen. (Storti, 

2003, 28, 115) Vanhempien kannattaa myös kannustaa lasta pitämään yhteyttä ulkomailla 

asuviin ystäviin, sillä se voi lievittää ikävän tunnetta (Eakin, 1996, 68). Lisäksi lapsen 

sopeutumista voi helpottaa se, jos hänellä on mahdollisuus mennä vierailemaan edellisessä 

kotikaupungissaan. (Eakin, 1996, 68; Pollock & Van Reken, 2001, 254)  

Yksi pahimmista paluumuuttoon liittyvistä haasteista on yksinäisyyden kokeminen. 

Ulkomaille muuttaessa ekspatriaattiperheet useimmiten ystävystyvät nopeasti toisiin 

ekspatriaattiperheisiin ja voivat jakaa kokemuksiaan esimerkiksi kulttuurishokista. 

Vertaistuki auttaa kulttuurishokin selättämisessä ja uuteen maahan sopeutumisessa. Kun 

perhe palaa takaisin Suomeen, joutuu perhe kohtaamaan totuuden siitä, ettei ympärillä ole 

ihmisiä, joilla olisi samankaltaisia kokemuksia. Kukaan ei ymmärrä, mitä 

ekspatriaattiperhe joutuu käymään läpi, eikä kukaan kerro perheenjäsenille, että heidän 

tuntemat pelot, viha ja kipu ovat osa normaalia sopeutumisprosessia. Ahdistusta voi lisätä 

entisestään se, että kotimaassa asuvat ystävät ja tutut ihmettelevät, miksei perhe ole 

tyytyväinen ollessaan takaisin kotimaassa. (Storti, 2003, 32)  

Yksinäisyydentunnetta voi lisätä se, että ekspatriaattilapsi kokee olevansa liian erilainen 

suhteessa muihin ikäisiinsä. On nimittäin havaittu, että ekspatriaattilapset vaikuttavat usein 

omaa ikätasoaan vanhemmilta, mikä voi vaikeuttaa lasten sopeutumista ja vahvistaa 

tunnetta ”en kuulu joukkoon”. Tämä ”kypsyys” johtuu ensinnäkin siitä, että lapsilla on 

ulkomailla asumisen myötä ikäisiään enemmän tietoa esimerkiksi maantieteestä, erilaisista 
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tapahtumista ja muiden maiden poliittisista järjestelmistä. Toisekseen ekspatriaattilapset 

ovat saattaneet viettää paljon aikaa ekspatriaattiyhteisöissä olevien aikuisten kanssa, minkä 

vuoksi osa lapsista on ”pikkuvanhoja”. Myös monikielisyys on kasvattanut lapsia, sillä 

jotkut lapsista ovat saattaneet joutua jopa toimimaan joskus tulkkeina vanhemmilleen. 

(Pollock & Van Reken, 2001, 148-149)  

Vanhempien on hyvä tiedostaa, että lapsen sopeutumiseen voi mennä kauan aikaa ja 

lapsella voi ilmetä paluushokin aiheuttamia oireita, joita ovat esimerkiksi vetäytyminen 

omiin oloihin, muutokset syömis- ja nukkumistottumuksissa ja kärsimättömyys (Storti, 

2003, 126). Jotta lapsen psykologinen sopeutuminen luonnistuisi mahdollisimman 

kivuttomasti, tulee vanhempien osoittaa lapselle tukea ja ymmärrystä. Vanhempien on 

hyvä myös muistaa, että aikuisilla on yleensä lasta parempi ymmärrys siitä, mikä kotona 

odottaa, minkä vuoksi takaisin sopeutuminen voi olla huomattavasti helpompaa. Lapselle 

kotimaan kulttuuri voi olla hyvin vieras, mikä lisää ulkopuolisuuden tunnetta ja vaikeuttaa 

sopeutumista. (Eakin, 1996, 62-63)  

3.3.2 Sosiokulttuurinen sopeutuminen 

Ekspatriaattilapsen sosiokulttuuriseen sopeutumiseen vaikuttavat ennen kaikkea fyysiseen 

ympäristöön sopeutuminen sekä sosiaaliset suhteet (Warinowski, 2012, 269). Lisäksi 

kielelliset haasteet tuovat oman lisänsä sopeutumisprosessiin (ks. Kappale 4.3). 

Paluumuuton yhteydessä lapsi joutuu erilleen tutuista ihmisistä ja paikoista, joiden lisäksi 

hän joutuu kohtaamaan lukuisia uusia asioita, kuten uuden asuintalon, asuinympäristön ja 

koulun. Tämän vuoksi paluumuutto voi olla hyvin haastava kokemus lapselle. (Storti, 

2003, 114)  

Vaikka vanhat ystävyyssuhteet voivat osittain olla helpottamassa ekspatriaattilapsen 

sopeutumista paluumuuton jälkeen, ei paluumuutto koskaan ole helppo, eivätkä vanhat 

ystävyyssuhteet välttämättä ole ennallaan. Sekä vanhojen ystävyyssuhteiden 

elvyttämisessä, että uusien ystävyyssuhteiden solmimisessa tulee usein vaikeuksia siksi, 

ettei suomalaislapsilla ole samankaltaisia kokemuksia ulkomailla asumisesta, joten 

ymmärrys ekspatriaattilasta ja hänen kokemuksiaan kohtaan on vähäistä. (Warinowski, 

2012, 249) Vanhempien ja opettajien on hyvä tiedostaa, että lapsi yleensä haluaa tulla 

hyväksytyksi, eikä tahdo liikaa erottua muista lapsista. Tämän vuoksi voi olla hyvä, ettei 

lapsen kulttuuritaustaa ja ulkomaankokemuksia korosteta liikaa heti Suomeen paluun 
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jälkeen. Toisaalta lapsen voi olla hyvin hankala olla jakamatta kokemuksiaan, sillä usein 

ne ovat ainoita muistoja, joita hänellä on. Vanhempien on hyvä keskustella lapsen kanssa 

erilaisuudesta ja siitä, etteivät suomalaiset ystävät välttämättä ymmärrä hänen taustaansa. 

(Tikka, 2004, 84)  

Suurin osa ulkomailla asuneista lapsista ja aikuisista ovat kokeneet, että heti paluumuuton 

jälkeen sukulaiset ja ystävät ovat erittäin kiinnostuneita kuulemaan 

ulkomaankokemuksista, mutta koska harva ihminen voi samaistua kokemuksiin, he 

helposti väsyvät niiden kuuntelemiseen. Erityisesti lapselle tämä on rankka paikka, sillä 

hän kokee, ettei muita kiinnosta hänen kokemuksensa. Joissain tapauksissa kokemusten 

kertominen voi myös aiheuttaa muissa lapsissa kateutta, mikä voi vaikeuttaa 

ystävyyssuhteiden säilymistä ja solmimista. Monet paluumuuttajat ovatkin valitettavasti 

lopulta todenneet, että on parempi vaieta omista ulkomaankokemuksistaan. (Pollock & 

Van Reken, 2001, 13; Tikka, 2004, 83) Lapselle ulkomaankokemuksista puhuminen on 

kuitenkin tärkeää, minkä vuoksi on erittäin hyvä, mikäli ekspatriaattiperheellä on 

mahdollisuus tavata samassa tilanteessa olevia perheitä ja saada vertaistukea tilanteeseen. 

Vertaisryhmässä lapsi voi avoimesti jakaa omia kokemuksia ja samalla tuntea tulevansa 

ymmärretyksi. (Tikka, 2004, 83; Warinowski, 2012, 249) 

Koska paluumuutto voi olla erittäin rankka kokemus ekspatriaattilapselle, on vanhempien 

tehtävänä auttaa lasta keskittymään positiivisiin seikkoihin. Paluumuuttajat useasti 

unohtavat paluusopeutumishaasteiden keskellä kaiken sen hyvän, mitä he oppivat 

kokemuksistaan ulkomailla. Tällöin on hyvä muistaa, että ulkomailla asuminen mahdollisti 

esimerkiksi uuteen kulttuuriin tutustumisen, uuden kielen oppimisen, ystävyyssuhteiden 

solmimisen eri maalaisten ihmisten kanssa, sekä erilaisuuden arvostamisen oppimisen. 

(Storti, 2003, 43, 127) Useat ulkomailla asuneet lapset muistelevatkin myöhemmin 

paluusopeutumisprosessin olleen yksi heidän elämänsä haastavimmista kokemuksista, 

mutta eivät kuitenkaan vaihtaisi sitä pois, sillä prosessi oli heille hyvin opettavainen 

(Pollock & Van Reken, 2001, 255). 
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4 Paluu kouluun 

4.1 Ekspatriaattilapsi paluumuuttajaoppilaana 

Yksi keskeisimmistä paluumuuton jälkeiseen sopeutumiseen vaikuttavista tekijöistä on 

lapsen sopeutuminen uuteen kouluun ja koulujärjestelmään (Storti, 2003; Tikka, 2004; 

Warinowski, 2012). Tämän vuoksi ekspatriaattilapsen vanhemmat joutuvat punnitsemaan 

tarkkaan, mihin kouluun lapsi on parasta laittaa. Tänä päivänä Suomen suurimmista 

kaupungeista löytyvät kansainväliset koulut, joiden lisäksi on olemassa erilaisia 

kielikouluja, painotettuja kouluja sekä aivan tavallisia suomalaisia peruskouluja. Useimmat 

ekspatriaattiperheen lapsista käyvät ulkomailla asuessaan kansainvälistä koulua, mutta 

Suomeen palatessaan jatkavat koulua tavallisessa suomalaisessa peruskoulussa. (Tikka, 

2004, 89; Warinowski, 2012, 148) Onkin erittäin tärkeää, että koko suomalainen 

koulutusjärjestelmä, eikä ainoastaan kansainväliset koulut, pystyy vastaamaan erilaisista 

tukitoimista, joiden avulla ulkomailla asunut lapsi voi sopeutua suomalaiseen 

koulukulttuuriin (Warinowski, 2012, 149, 322).  

Suomalaisen peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa yhtenä opetuksen tavoitteista on 

se, että ”oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa 

ja –katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa”. Tämän lisäksi yhtenä arvoista on mainittu, 

että peruskoulussa tarjottu opetus ”tukee oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin 

rakentumista”. (POPS, 2014, 15-16) Warinowskin (2012) tutkimuksen tuloksista kävi 

kuitenkin ilmi, että ekspatriaattilapset ovat yhä tänä päivänä piilossa suomalaisessa 

koulukontekstissa. Ekspatriaattilapset nähdään usein täysin suomalaisina ja siten heidän 

kulttuurienvälisyys ja piilomaahanmuuttajuus unohdetaan. Tämä on peruskoulun 

opetussuunnitelman tavoitteita vastaan. Pitkälti ekspatriaattilasten kulttuurienvälisyyden ja 

erityisyyden huomiotta jättäminen johtuu opettajien tietämättömyydestä, sekä siitä, etteivät 

opettajat välttämättä huomaa ekspatriaattilasten erityistarpeita.  On tärkeää, että aiheesta 

keskustellaan ja opettajien tietoisuutta lisätään, jotta ekspatriaattilapset ja heidän 

erityistarpeensa otettaisiin paremmin huomioon. (Warinowski, 2012, 323) Jotta 

ekspatriaattilapset huomattaisiin paremmin suomalaisessa koulukontekstissa, ehdottaakin 

Warinowski (2012) väitöskirjassaan, että ekspatriaattilapsista tulisi käyttää käsitettä 

paluuoppilas. Paluuoppilas –käsitettä käytettiin aiemmin 1980-luvulla Ruotsista 

palanneista siirtolaislapsista puhuttaessa, mutta sittemmin käsite on unohdettu lähes 
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kokonaan. Käsitteen käyttöönottaminen uudelleen lisäisi tietoisuutta 

ekspatriaattilapsiryhmästä ja siten mahdollistaisi sen, että lapset saisivat tarvitsemansa 

huomion ja tuen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. (Warinowski, 2012, 324) 

Ekspatriaattilapset tulee huomioida paitsi suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, myös 

koko yhteiskunnassa. On ristiriitaista, että suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsee 

kansainvälistymisen ihanne, mutta samalla kansainväliset ja kulttuurienväliset kansalaiset 

unohdetaan ja heidän kokemuksiaan ei haluta kuunnella. Jotta suomalainen yhteiskunta 

hyötyisi näistä kulttuurienvälisistä kansalaisista mahdollisimman paljon, kannattaisi sekä 

yhteiskunnassa että koulujärjestelmässä ehdottomasti vallita avoin ilmapiiri, jossa myös 

ekspatriaattilapsille annettaisiin mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan. (Warinowski, 

2012, 332) 

4.2 Opettajan tuki sopeutumisprosessissa 

Ennen paluuta kouluun, paluumuuttajaoppilaan vanhempien on hyvä olla yhteydessä 

lapsen tulevaan opettajaan ja kertoa hänelle lapsensa taustasta. Mikäli vanhemmat ei tätä 

tee, on opettajan hyvä olla yhteydessä vanhempiin ja ottaa selvää esimerkiksi lapsen 

koulutaustasta ja kielitaidosta. Paluumuuttajaoppilaan opettajalla on tavallisten 

kasvatuksellisten haasteiden lisäksi haasteena kyetä rakentamaan monikulttuurisesta 

oppimisympäristöstä avoin ja turvallinen. Jotta opettaja voi todella ymmärtää 

paluumuuttajalasta, hänen tulee tiedostaa lapsen kulttuurinen tausta, lapsen 

sopeutumishaasteet ja kulttuurishokki, sekä lapsen identiteetin etsiminen. Opettajien on 

myös tärkeä tiedostaa, että ekspatriaattilasten ulkomailla käymät kansainväliset koulut 

noudattavat tyypillisesti amerikkalaista, brittiläistä tai International Baccalaureate –

opetussuunnitelmaa (Tikka, 2004, 93-96). Lapset ovat siten tottuneet hieman erilaiseen 

koulukulttuuriin, jossa tyypillisesti on pienemmät luokkakoot ja oppilaiden suhde 

opettajiin on läheinen. Yksityiset koulut ovat myös tunnettuja korkeatasoisesta opetuksesta 

ja pätevistä opettajista. Kotimaahan palatessaan lapsi joutuu sopeutumaan hyvinkin 

erilaiseen koulukulttuuriin, etenkin jos hän jatkaa kouluaan tavallisessa paikallisessa 

koulussa. (Storti, 2003, 123) 

Paluuoppilaan sopeutuminen takaisin Suomeen ja suomalaiseen koulukulttuuriin voi kestää 

yksilöstä riippuen jopa puolikin vuotta. Opettajan tehtävänä on tarjota lapselle salliva ja 

turvallinen ilmapiiri, sekä kannustaa lasta oppimaan hänen kulttuuritaustastaan 
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riippumatta. Luokassa on hyvä käsitellä ihmisten samankaltaisuutta ja erilaisuutta, minkä 

johdosta oppilaiden ennakkoluulot erilaisuutta kohtaan hälvenevät. Opettajan on hyvä 

myös antaa paluumuuttajaoppilaalle mahdollisuus kertoa ulkomaankokemuksistaan, jotta 

muut oppilaat voivat ymmärtää häntä paremmin. Missään nimessä lasta ei kuitenkaan saa 

pakottaa kertomaan kokemuksistaan, sillä joskus paluuoppilas omasta tahdostaan hieman 

vetäytyy ja on vain kuunteluoppilaana. (Tikka, 2004, 93-96) 

4.3 Kielelliset haasteet 

Useimmiten ekspatriaattiperheen lapset ovat opiskelleet ulkomailla asuessaan kouluissa, 

joissa opetuskielenä on ollut englanti tai jokin muu vieras kieli. Kuitenkin suurin osa 

lapsista jatkaa kouluaan paluumuuton jälkeen suomen kielellä. (Tikka, 2004, 89; 

Warinowski, 2012, 148) Warinowskin (2012) teettämän tutkimuksen mukaan hieman alle 

puolella (47%) ekspatriaattiperheen lapsista oli kielellisiä ongelmia paluumuuton jälkeen. 

Yleisimpiä ongelmia olivat ääntämisvirheet, vaikeudet sanojen taivuttamisessa sekä 

heikohko sanavarasto. Tutkimus osoitti myös sen, että lapsen asenne kieltä kohtaan 

vaikuttaa huomattavasti kielelliseen tasoon. Joillain useasti maasta toiseen muuttaneilla 

lapsilla voi olla erittäin negatiivinen asenne suomen kieltä kohtaan, eivätkä he välttämättä 

suostu puhumaan suomea lainkaan. (Warinowski, 2012, 251-252)  

Joskus paluumuuttajaoppilaalla todetaan äidinkielen hahmotushäiriö, mikä selittyy sillä, 

että oppilas on ulkomailla asuessaan tottunut ajattelemaan ja toimimaan toisella kielellä 

(Tikka, 2004, 99). Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) on yksi äidinkieli ja 

kirjallisuus –oppiaineen oppimääristä, jota voidaan tarjota oppilaalle, jonka äidinkieli ei ole 

suomi, tai jolla on puutteita jollakin tai joillakin peruskielitaidon osa-alueilla 

(Opetushallitus, 2016, 3). S2 –opetuksessa oppilaille avataan myös erilaisia suomen kielen 

käsitteitä ja kulttuuria, mikä voisi joissain tapauksissa olla tarpeen myös paluuoppilaalle 

(Tikka, 2004, 100). Vaikkei kaksi- ja monikielisyyttä ole Suomessa nähty haasteeksi vaan 

mahdollisuudeksi, äidinkielen vahva osaaminen on kuitenkin erittäin tärkeää, sillä kieli on 

paitsi ajattelun väline, myös perusta oppimiselle. Lapsen kaksikielisyyttä tulisi kuitenkin 

tukea, sillä se kehittää lapsen yleistä kielikykyä ja hänen on keskimäärin yksikielistä 

helpompi oppia uusia kieliä. Lisäksi kaksikielisen lapsen ajattelun on todettu olevan 

oivaltavaa ja luovaa. Positiivisia vaikutuksia on erityisesti todettu olevan additiivisessa 
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kaksikielisyydessä, jossa toinen kieli tulee ensimmäisen kielen lisäksi, ilman että 

kuitenkaan syrjäyttää sitä. (Immonen-Oikkonen & Leino, 2010, 25) 

Paluumuuttajaoppilaan kielellisiin haasteisiin voivat liittyä myös erilaiset muoti-ilmaukset 

sekä slangi- ja murresanat, joita oppilas ei välttämättä ymmärrä. Usein paluumuuton 

jälkeen lapsen äidinkieli ei myöskään välttämättä ole kovin sujuvaa ja sanat ovat hukassa. 

Lapsi helposti tuntee itsensä tyhmäksi, kun ei löydä oikeita sanoja tai tulee joissain 

tilanteissa väärinymmärretyksi. On tärkeää, että vanhemmat ja opettajat ottavat 

vastuukseen selittää lapselle vieraiden sanojen merkityksiä, sekä olla kärsivällisiä lasta 

kohtaan. (Tikka, 2004, 85) Lisäksi paluumuuttajaoppilaan kielelliset haasteet voivat 

vaikuttaa lapsen huumorintajuun ja sitä kautta ystävyyssuhteisiin. Yleensä humoristiset 

kommentit välittyvät ihmiseltä toiselle esimerkiksi kielen kaksoismerkitysten kautta, 

minkä lisäksi huumorin on todettu liittyvän hyvin paljon myös kulttuuriin. Mikäli 

ulkomailla asuneella lapsella on heikohko äidinkielentaito tai hän ei tunne kotimaansa 

kulttuuria erityisen hyvin, ei hän välttämättä ymmärrä luokkatovereidensa vitsejä. Samoin 

tilanne voi olla toisin päin: ekspatriaattilapsi kertoo vitsin kaverilleen, mutta yhteistä 

huumorintajua ei löydy. (Pollock & Van Reken, 2001, 88)  

Ekspatriaattilapsen opettajan tärkeimpinä tavoitteina on laajentaa paluuoppilaan suomen 

kielen sanavarastoa, kannustaa ja tukea lasta oppimisessa, sekä auttaa häntä ylläpitämään 

ulkomailla opittua kieltä. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti lapsella on oikeus 

vieraan kielen ylläpito-opetukseen. Opetusta ei kuitenkaan välttämättä tarjota lapsen 

omassa koulussa ja usein tunnit ajoittuvat koulupäivän jälkeen. (Tikka, 2004, 100-101)  

4.4 Monikulttuurisuuskasvatus 

Viimeisten vuosikymmenten aikana Suomesta on tullut yhä monikulttuurisempi maa ja 

tänä päivänä yhteiskunnassamme elää rinnakkain useita eri kulttuuritaustoista tulevia 

ryhmiä. Vaikka monikulttuurisuus on näkynyt suomalaisessa yhteiskunnassa jo pidemmän 

aikaa, niin silti jopa viime vuosiin asti Suomessa on ollut useita monokulttuurisia 

paikkakuntia ja kouluja. Nykyään lähes jokaisessa koulussa opiskelee muitakin kuin 

kantasuomalaisia oppilaita, mutta yksi monikulttuurisuuteen kasvamisen haasteista on 

kuitenkin ollut juuri se, että eri osissa Suomea on oltu eri vaiheissa kehityksen kannalta. 

(Immonen-Oikkonen & Leino, 2010, 21-22) 
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Suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) todetaan, että 

perusopetuksen arvopohjana on muun muassa suomalainen kulttuuri ja sen 

monipuolistuminen, tasa-arvon edistäminen sekä oppilaan oman kulttuuri-identiteetin 

vahvistaminen, ja suvaitsevaisuuden ja kulttuurien välisen ymmärryksen edistäminen 

(Opetushallitus, 2004, 14). Viime vuosikymmenten aikana Suomessa on alettu monien 

muiden valtioiden tapaan keskustella erilaisista lähestymistavoista 

monikultturisuuskasvatusta kohtaan. Käsitteitä on ollut useita, sillä on puhuttu esimerkiksi 

kansainvälisyyskasvatuksesta, rasisminvastaisestakasvatuksesta ja 

suvaitsevaisuuskasvatuksesta. (Oikarinen-Jabai, 2010, 15) Merkityksellistä on ymmärtää, 

ettei monikulttuurisuuskasvatuksen tule tänä päivänä kohdistua ainoastaan 

maahanmuuttajataustaisille tai vähemmistöihin kuuluville lapsille, vaan aivan kaikille 

(Oikarinen-Jabai, 2010, 12). Jotta oppilaat pystyvät hyväksymään kulttuurisen 

moninaisuuden yhteiskunnassaan, tulee sen välittyä heille positiivisessa valossa myös 

koulukontekstissa (Berry et al., 1992, 310). Monikulttuurisuuskasvatuksen tulee opettaa 

kaikille oppilaille taitoja kohdata erilaisia ihmisiä ja tuoda ymmärrystä siitä, että 

monikulttuurisuus näkyy kaikissa oppilaissa ja kulttuurienvälisyys kaikenlaisessa 

kohtaamisessa (Warinowski, 2012, 24). Lisäksi opetuksen avulla voidaan tukea ”oppilaan 

monikulttuurisen identiteetin rakentumista, osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja 

globaalistuvassa maailmassa”, sekä edistää ”suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä 

ymmärrystä”. (Immonen-Oikkonen & Leino, 2010, 7) 

Haasteena monikulttuurisuuskasvatuksen juurtumiseen kouluissa on se, että yhä tänä 

päivänä jotkut ajattelevat monikulttuurisuuskasvatuksen olevan koulun perustehtävästä 

erillään oleva asia, joka toteutetaan vain, jos siihen löytyy aikaa, resursseja, sekä 

monikulttuurisuudesta innostuneita opettajia. Haasteena on myös myönteisten asenteiden 

puute sekä se, että monikulttuurisuuskasvatus saatetaan edelleen nähdä joissain 

kouluyhteisöissä tarpeettomana. Immonen-Oikkosen ja Leinon (2010) toimittaman 

Opetushallituksen julkaisun mukaan monikulttuurisuus nähdään joidenkin opettajien 

keskuudessa maahanmuuttajaoppilaisiin verrattavana asiana ja mikäli kyseisillä opettajilla 

ei itse ole maahanmuuttajaoppilaita luokassaan, he ajattelevat 

monikulttuurisuuskasvatuksen olevan hyödytöntä. Kouluyhteisöissä on tärkeää, että 

monikulttuurisuustaitoja arvostetaan ja ennen kaikkea rehtorilla on vastuu siitä, että 

monikulttuurisuuskasvatus on kaikkien opettajien velvoite. (Immonen-Oikkonen & Leino, 

2010, 19, 88) 



 

 

21 

Käsitettä interkulttuurinen kompetenssi käytetään tänä päivänä hyvin monissa erilaisissa 

konteksteissa ja on myös olemassa liuta kyseisen käsitteen synonyymeja. Tällaisia ovat 

esimerkiksi kulttuurienvälinen kompetenssi, monikulttuurinen kompetenssi, kulttuurinen 

sensitiivisyys ja tietoisuus. Merkityksellistä on se, että kaikilla näillä käsitteillä viitataan 

kykyyn kohdata kulttuurinen monimuotoisuus, joskin käsitteiden merkitykset ja sisällöt 

vaihtelevat riippuen siitä, mitä niillä painotetaan ja missä kontekstissa niitä käytetään. 

(Jokikokko, 2010, 90) UNESCOn kokoaman viitekehyksen mukaan interkulttuurinen 

kompetenssi koostuu useista kompetensseista eli taidoista, joiden avulla ihminen pystyy 

toimimaan tehokkaasti ja soveliaasti erilaisista kulttuuri- ja kielitaustoista tulevien ihmisten 

kanssa (UNESCO, 2013, 5). Voidaan sanoa, että interkulttuurinen kompetenssi on tänä 

päivänä jotain, mitä kaikki ihmiset tarvitsevat. Monikulttuurisuus on levinnyt ympäri 

maailman, ihmiset matkustelevat eri mantereiden välillä, ja kaikilla ihmisillä on 

jonkinlainen kosketuspinta ulkomaailmaan esimerkiksi median kautta. Monikulttuurisessa 

yhteiskunnassa elämiseen ihminen välttämättä tarvitsee taitoja kohdata kulttuurinen 

moninaisuus. (Jokikokko, 2010, 90)  

Väitöskirjassaan Katri Jokikokko (2010) toteutti tutkimuksen liittyen opettajien 

interkulttuuriseen oppimiseen ja kompetenssiin. Tutkimuksessa nämä kaksi käsitettä 

punoutuivat yhteen, vaikka toisaalta interkulttuurinen kompetenssi voitiin nähdä myös 

oppimisen tuloksena (Jokikokko, 2010, 24). Tutkimuksen tulokset osoittivat, että 

tutkimukseen osallistuneet opettajat näkivät oman interkulttuurisen kompetenssinsa 

kokonaisvaltaisena eettisenä filosofiana, jonka pohjana on arvot, asenteet ja tietoisuus. 

Käytännössä opettajat esimerkiksi arvostavat monimuotoisuutta ja yhdenarvoisuutta, mutta 

samalla tiedostavat sen, että on hyvä olla kriittinen asioita kohtaan, eikä suvaitseminen 

tarkoita sitä, että pitäisi suvaita kaikenlaista toimintaa. Lisäksi tutkimus osoitti sen, että 

paitsi opettajan ja oppilaan välinen läheinen suhde koetaan rikkautena, on se myös 

välttämättömyys, mikäli opettaja haluaa tukea oppilaan yksilöllisiä tarpeita ja 

oppimisprosesseja. Jotkut tutkimukseen osallistuneista opettajista kokivat, etteivät heidän 

työyhteisönsä olleet valmiita kohtamaan monikulttuurisuutta ja pitivät tärkeänä rohkeutta 

puuttua epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin ja asenteisiin. (Jokikokko, 2010, s. 59-61)  
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5 Pohdinta 

Tutkielmani tarkoituksena oli tarkastella suomalaisten ekspatriaattilasten paluumuuton 

jälkeisiä sopeutumisprosesseja ja sitä, mitä sopeutuminen lapsilta vaatii. Erityisesti halusin 

tarkastella lasten muuttunutta identiteettiä sekä sopeutumista suomalaiseen 

koulujärjestelmään. Useilla ulkomailla asuneilla lapsilla on Suomeen palaamisen jälkeen 

kulttuurienvälinen identiteetti, eli he kokevat olevansa samaan aikaan sekä suomalaisia, 

että myös jotain ”toista”. Ekspatriaattilapset joutuvat pohtimaan paljon omaa 

identiteettiään ja sitä, keitä he ovat ja minne oikeasti kuuluvat. Useat lapsista kokevatkin 

olevansa paluumuuton jälkeen piilomaahanmuuttajia, mikä voi aiheuttaa heille 

hämmennystä ja ulkopuolisuuden tunnetta suomalaisten ikätoveriensa keskellä. 

Warinowskin tutkimus ekspatriaattilapsista osoitti sen, että yhä tänä päivänä 

ekspatriaattilapsiryhmä on piilossa suomalaisessa koulukontekstissa. Myös omista 

kokemuksista olen huomannut, että ekspatriaattilapsuus on tuntematon käsite suurimmalle 

osalle suomalaisista. Mielestäni erityisesti opettajien ja opettajaopiskelijoiden tietoisuutta 

tästä lapsiryhmästä tulisi lisätä, sillä muuten ekspatriaattilapset pysyvät suomalaisissa 

kouluissa unohdettuna marginaaliryhmänä. Kasvattajien tietoisuuden lisääminen takaa 

myös sen, että ekspatriaattilapset itse tulevat tietoisiksi ekspatraattilapsuuteen liittyvistä 

haasteista, mikä voi helpottaa lasten sopeutumista ja tuoda lohtua, että on muitakin lapsia, 

jotka käyvät läpi samankaltaisia asioita. 

Aiempaa tutkimusta ekspatriaattilapsista löytyy jonkin verran, joskin enemmän tutkimusta 

on tehty kolmannen kulttuurin lapsista. Koska ekspatriaattilapset voidaan laskea myös 

kolmannen kulttuurin lapsiksi, käytin tutkielmassani kotimaisen kirjallisuuden lisäksi 

lähteenä useita englanninkielisiä kolmannen kulttuurin lapsia koskevia tutkimuksia. 

Tutkielmaani kirjoittaessa ymmärsin, että vaikka ekspatriaattilapsuuteen ja paluumuuton 

jälkeiseen sopeutumiseen kuuluu yleensä tiettyjä elementtejä, on kyseessä kuitenkin ryhmä 

yksilöitä, joiden kokemukset sekä ulkomailla asumisesta, että Suomeen palaamisesta voi 

poiketa keskenään hyvinkin paljon. Jollekin lapselle muuttaminen ulkomaille voi olla 

vaikeampaa kuin palaaminen kotimaahan, jollekin kokemus on taas päinvastainen. 

Esimerkiksi lapsen oma persoonallisuus, kielellinen älykkyys sekä perhesuhteet 

vaikuttavat merkittävästi kokemusten muodostumiseen. Suomessa asuu ekspatriaattilapsia, 

joihin ulkomailla asuminen ja paluumuutto eivät ole jättäneet negatiivisia jälkiä, mutta on 
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olemassa myös niitä, jotka eivät koskaan sopeudu takaisin Suomeen ja muuttavat 

ulkomaille heti kun voivat. Omista kokemuksistani olen huomannut, että jopa yhden 

ekspatriaattiperheen lasten välillä voi näkyä eroavaisuuksia ulkomaan kokemuksissa sekä 

sopeutumisessa, vaikka ulkomailla vietetty aika olisi ollut täsmälleen sama. 

Itselleni tutkielman kirjoittaminen ekspatriaattilapsista on ollut selvää jo opintojeni alusta 

lähtien. Aihe on nimittäin itselleni omien ulkomaankokemusteni vuoksi erittäin tärkeä ja 

läheinen. Lisäksi olen huomannut sen olevan aihe, josta suomalaiset tietävät hyvin vähän. 

Lukiessani ekspatriaattilapsiin ja kolmannen kulttuurin lapsiin liittyviä tutkimuksia, opin 

myös itsestäni ja omista kokemuksistani todella paljon. Tarkoituksenani on, että pro gradu 

–vaiheessa jatkan tutkimusta samasta aiheesta, joskin suunnitelmissa on keskittyä 

tarkastelemaan enemmän joko ekspatriaattilasten omia kokemuksia paluusopeutumisesta, 

tai suomalaisten peruskoulunopettajien tietoisuutta ja kokemuksia ekspatriaattilapsista. 
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