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Expat-Finland.com on tietolähde kaikesta mahdollisesta Suomessa asumiseen liittyvästä. Nettisivuston 

takana on australialainen Stuart Allt, joka on asunut Suomessa 16 vuotta . 

Stu, kuka olet ja kuinka päädyit Suomeen? 

Se sama tyypillinen tarina: tyttö. Tapasimme baarissa Prahassa. Vuotta myöhemmin tulin vierailulle kol

meksi päiväksi , mutta jäinkin kolmeksi vuodeksi. Naimisiin mentyämme muutimme New Yorkiin muuta

maksi vuodeksi ja sitten Dar es Salaamiin Tansaniaan. Erosimme 2001 ja tulin takaisin Suomeen pariksi 

viikoksi. Minä olen täällä edelleen, mutta hän on onnellisesti naimisissa ja asuu Tansaniassa perheineen! 

Miksi perustit sivuston? 

Vuosituhannen alussa yksinkertaistenkin asioiden tekeminen oli hankalaa: pankkitilin ja puhelinliittymän 

avaaminen, asunnon hankkiminen jne. Tietoa ei ollut juurikaan saatavilla englanniksi ja tuolloin suoma

laiset olivat haluttomia puhumaan vieraalla kielellä. Sitä mukaa, kun itse selvitin asioita, pystyin verkko

sivujen suunnittelijana jakamaan kartuttamaani tietotaitoa. Niin syntyi idea Expat Finlandista: ilmaisesta 

tietolähteestä, joka auttaisi vieraskielisiä saamaan hommat hoidetuiksi Suomessa. Sivusta julkaistiin 

2004. Vuosien myötä sivuston painopiste on siirtynyt. Nykyisin viranomaiset tarjoavat kattavaa tietoa 

esimerkiksi viisumeihin ja asumiseen liittyen, joten yritän auttaa muissa asioissa, joista vieraskielisille ei 

ole tarjolla niin laajasti tietoa. Expat Finlandia ei ole suunnattu kenellekään erityisesti eikä se ole viihdyt

tävä tai mediaseksikäs. Se on vain rehellinen ja hyödyllinen paikka aloittaa Suomea koskeva tiedonhaku. 

Millaista palautetta olet saanut sivuston kävijöiltä? 

En saa juurikaan varsinaista palautetta, vaan lähinnä ihmiset pyytävät apua. Saan joitakin sähköpostivies

tejä vuosittain henkilöiltä, jotka ovat käyttäneet Expat Finland -sivustaa Suomeen muuttamisensa suun

nittelussa tai tänne asettumisessa; viestejä, joissa he kiittelevät sivustaa hyödylliseksi. Vuonna 2005 sain 

ulkoasiainministeriitä viestin, jossa hän kiitti minua ponnisteluistani. Se oli mukavaa, mutta valitettavasti 

en löydä sitä enää mistään. Kävijöiden osalta on ollut surullista katsella tasaisesti kasvavaa vierailujen 

määrää työssäkäyntiä koskevilla sivuilla. Niin monet selvästikin etsivät epätoivoisesti töitä. Saan myös 

paljon työnhakua koskevia avun pyyntöjä , mutta en voi juurikaan auttaa. 

perheineen perheen kanssa 
(komitatiivi) 

ei juurikaan melkein ei ollenkaan; hyvin 
vähän 

kartuttaa laajentaa, kasvattaa 

tiedonhaku tietojen etsiminen 

palaute asiakkaan antama mielipide 
tuotteesta tai palvelusta 

asettua muuttaa ja jäädä asumaan 
johonkin paikkaan 

kiitellä jotakin kiittää; sanoa, että jokin on 
hyödylliseksi hyödyllinen 

ponnistelu kovasti yrittäminen 
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raivoisa 

taistelutanner 

kutakuinkin 

pulahdus 

suoruus 

aussl 

suorasukainen 

tulokas 

todistaa ole
vansa 

mukautua 

22 

raju, raivokas 

taistelukenttä; tässä: aihe, 
josta keskustellaan kiivaasti 

jokseenkin 

veteen hyppääminen, 
pikainen uiminen 

kun puhutaan rehellisesti 
ja avoimesti, peittelemättä 
ajatuksia 

australialainen 

suorapuheinen 

tässä: maahanmuuttaja 

osoittaa oikeaksi, näyttää 
toteen 

muuttua, sopeutua 

Mikä on parasta Suomessa ja suomalaisissa? 

Suomalaiset ovat suoria, rehellisiä, eettisiä ja järkeviä. He rakastavat oppi

mista. Niin monet suomalaiset opiskelevat omaksi ilokseen ja opinnot ovat 

kaikkien saatavilla - laki vaatii niin! Tasa-arvoisuus on niin normaalia, että 

sitä ei juuri koskaan mainita. Australiassa se on nykyäänkin vielä raivoisaa 

ta istelutannerta. Toinen upea asia on suomalaisten "itsesäätely". Täällä ei 

ole juurikaan rikollisuutta eikä isoja huumeongelmia. Mutta ei siksi , että 

poliisi olisi läsnä kaikkialla, vaan siksi, että "se nyt vaan on niin" - harvi

naista tässä maailmassa. Niin kauan kuin oma elämäntapa ei vahingoita 

"Mikä voisi olla mukavampaa 

kuin kesäpäivä mökillä, kaljapullo, 

makkara, sauna ja pu/ahdus järveen?" 

ketään, on Suomessa kutakuinkin vapaa. Se on se laajempi kokonais

kuva. Henkilökohtaisemmasta näkökulmasta katsottuna taas, mikä voisi 

olla mukavampaa kuin kesäpäivä mökillä, kaljapullo, makkara, sauna ja 

pulahdus järveen? 

Mikä sinusta maahanmuuttajana on täällä haastavinta? 

Ironista kyllä ne ovat ne samat asiat, joita rakastan. Suomalaisten suoruus 

voi tuntua julmalta! Aussitkin ovat suorasukaisia , mutta silti suomalaisten 

vastaukset joskus tuntuvat iskuilta vasten kasvoja . Suomessa täytyy olla 

henkisesti vahva! Hyväksytyksi tuleminen kestää täällä kauan. Tulokkaan 

täytyy todistaa olevansa yhtä hyvä kuin suomalainen, mutta se ei ole rasis

mia. Suomalaiset kohtelevat toisiaan samalla tavalla . Vastoin monen muun 

Suomessa asuvan ulkomaalaisen mielipidettä, minusta Suomen ei pidä 

mukautua minuun . Jos en kestä Suomea, niin voi voi. En muuttaisi suo

malaisissa mitään. 
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