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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkimuksessa käsiteltiin venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten (N = 170) psykologisen akkulturaation tilaa ja prosessia Suomessa.
Aluksi esiteltiin akkulturaatiotutkimuksen teoreettinen viitekehys: määritelmät, mittausmenetelmät sekä aiemmat empiiriset tulokset.
Akkulturaatiota käsiteltiin erityisesti etnisen identiteetin, sen muutosprosessin, todellisen akkulturaatioasteen ja onnistuneen sopeutumisen
näkökulmasta. Huomiota kiinnitettiin myös paluumuuttajataustan omaavien maahanmuuttajien akkulturaation erityispiirteisiin.
Tutkimuksessa käytettiin ICSEY (International Comparative Study of Ethnocultural Youth) -projektia varten kehitettyä kyselylomaketta, joka
koostui joko projektin tarpeisiin kehitetyistä tai jo olemassaolevista ja/tai muokatuista mittareista. Tutkimukseen osallistuneita venäjänkielisiä
nuoria verrattiin sekä Suomessa syntyneisiin suomalaisiin ikätovereihin (N = 190) että muista kulttuureista (Somalia, Vietnam ja Turkki)
Suomeen tulleisiin maahanmuuttajanuoriin (N = 418).
Tutkimuksen tulokset osoittivat akkulturaatioprosessin monimuotoisuuden ja dynaamisen luonteen. Tulokset osoittivat mm. kulttuurisen
suuntautumisen, kielellisten ja perheeseen liittyvien tekijöiden psykologisen merkityksen maahanmuuttajanuorten etnisen identiteetille.
Tutkimustulosten mukaan maahanmuuttajanuorten omalle etnisyydelleen antamansa merkitykset myös muuttuvat ajan myötä. Tämän lisäksi
tutkimus osoitti, että maahanmuuttajanuorten todellisen akkulturaatioasteen ymmärtämisen kannalta on tärkeää tunnistaa akkulturaatioprosessin
erilaisia komponentteja ja analysoida niitä erikseen. Tutkimus tarjosi myös empiirisen mallin akkulturaatiostressinä ilmenevään psykologiseen
sopeutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Mitä tulee maahanmuuttajanuorten sopeutumisen tasoon, tutkimustulokset osoittivat, että on tärkeää
mitata erilaisia psykologisen hyvinvoinnin osa-alueita (akkulturaatiostressi, itsetunto, pystyvyyden tunne, käyttäytymisongelmat sekä
tyytyväisyys elämään). Tulosten mukaan nuorten kokemukset vanhempien tuesta sekä perinteisiin perhearvoihin sitoutumisen aste auttavat
ymmärtämään paremmin heidän eri tavoin ilmenevää hyvinvointia. Tämän lisäksi erilaisiin maahanmuuttajaryhmiin kuuluvien nuorten
psykologisen hyvinvoinnin vertailu toi esille joitakin spesifejä ryhmienvälisiä eroja, joiden tulkintaan tarvittiin kulttuurisesti ja sosiaalisesti
sensitiivejä lähestymistapoja.
Tutkimuksen diskussio-osassa arvioitiin tulosten teoreettista ja käytännöllistä merkitysta sekä akkulturaatiotutkimuksen jatkokehityksen että
kasvatus-, sosiaali- ja muiden alojen maahanmuuttajien integraatiosta vastaavien viranomaisten kannalta.
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