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TIIVISTELMÄ  

Tässä aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielmassa lähtökohtana on ulkomaalaisten tutkinto-

opiskelijoiden opiskeluolosuhteiden ja -ympäristön piirteiden selvittäminen laadullisen tutki-

muksen keinoin. Tarkoituksena oli ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden sopeutumiseen ja 

vaikutusmahdollisuuksiin sekä kulttuurin ja kulttuurierojen kokemuksiin keskittyminen, sekä 

sen selvittäminen, miten kulttuuriin liittyvät seikat vaikuttavat opiskeluun. Samalla haluttiin 

selvittää myös sitä, toimiiko saman alan tuntemus ja opiskelu yhdistävänä tekijänä opiskelijoi-

den välillä kansalaisuus-, kieli- ja kulttuurirajojen yli. Tutkimus toteutettiin tekemällä teema-

haastatteluja yhdelletoista eri maista tulevalle Tampereen yliopiston ulkomaalaiselle maisterin-

tutkinto-opiskelijalle talven ja kevättalven 2007 aikana. Haastateltavilta opiskelijoilta kysyttiin 

Suomessa asumiseen sekä opiskeluun liittyviä kysymyksiä. Opiskeluun liittyvät kysymykset 

jaettiin erityisesti Tampereen yliopistossa opiskeluun sekä opiskeluun yleisemmällä tasolla. 

Pyrkimyksenä oli ottaa selville mahdollisimman tarkkaan, minkälainen on ulkomaalaisen tutkin-

to-opiskelijan oppimiskonteksti Suomessa ja minkälaista heidän elämänsä Suomessa on. 

 

Tulosten mukaan monilla Suomeen tulevilla oli ennestään jokin kontakti Suomeen. Opiskelu-

maan valinta osoittautui ulkomaalaisille opiskelijoille keskeisemmäksi asiaksi kuin Tampereen 

valinta ja juuri Tampereen yliopiston valintaan vaikutti lähinnä sopivan maisteriohjelman ole-

massaolo sekä mahdollisuus opiskella englannin kielellä. Myös koulutuksen maksuttomuus 

osoittautui joissain tapauksissa ratkaisevaksi tekijäksi. Yliopistolla viihdyttiin yleisesti ottaen 

hyvin. Esimerkiksi kirjaston palvelut sekä hyvät tietotekniikkavalmiudet saivat paljon kehuja. 

Kontaktit suomalaisen opetushenkilökunnan kanssa koettiin välittömiksi ja kommunikaatio hel-

poksi. Henkilökunnalta saatu apu koettiin arvokkaaksi ja suurin osa sanoi saavansa sitä riittäväs-

ti. Tosin akateemista ohjausta kaivattiin enemmän etenkin gradun tekoon liittyvissä asioissa. 

Myös opintokokonaisuuksien suunnittelu näyttäisi vaativan joiltakin osin lisää panostusta. Suo-

malaisessa yliopistossa opiskelu on hyvin itsenäistä. Osalla haastatelluista ei esiintynyt ongel-

mia itsenäisyyden kanssa, mutta oli niitäkin, jotka eivät tarkalleen tienneet, mitä heiltä odotet-



tiin. Oman oppimisprosessin hallinnan sekä esimerkiksi ajanhallinnan puute aiheutti ongelmia 

näille opiskelijoille.  

 

Kontaktit suomalaisten opiskelijoiden kanssa olivat tulosten mukaan melko vähäisiä. Monien 

haastateltavien vastauksissa tulikin ilmi halu tutustua suomalaisiin ja suomalaiseen kulttuuriin 

paremmin. Vaikka lähes kaikki suomalaiset opiskelijat puhuvat englantia, kielimuurin voidaan 

silti sanoa estävän kommunikaatiota suomalaisten ja ulkomaalaisten välillä. Ulkomaalaisten 

opiskelijoiden huomio keskittyi erityisesti pyrkimyksiin ymmärtää suomalaista kulttuuria ja 

integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja kiinnostus muun maalaisten opiskelijoiden kulttuurei-

ta kohtaan oli vähäisempää. Käsityksen suomalaisten vaikeasta lähestyttävyydestä ei voida sa-

noa muuttuneen tutkimuksen myötä, vaan se pysyi ennallaan. Suomalaiset koettiin silti ystäväl-

lisiksi ja vieraanvaraisiksi. Akateeminen yhteenkuuluvuuden tunne ei näyttäytynyt tulosten va-

lossa kovin vahvana. Suurempi tekijä ystävyyssuhteiden luomisessa näytti olevan samanhenki-

syys, samanlaiset kiinnostuksen kohteet sekä elämäntavat. 

 

Asiasanat: kansainvälinen opiskelu, koulutus, sopeutuminen, kulttuuri, voimaantuminen. 
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1. JOHDANTO 

Kansainvälisyydestä ja kansainvälistymisestä puhutaan nykyisin kaikkialla. Eräs kansainvälis-

tymisen avainalue Suomessa löytyykin yliopistoista ja korkeakouluista, joilla on myös suuri 

yhteiskunnallinen tehtävä. Suomalaisissa yliopistoista ja korkeakouluista löytyy halukkuutta 

kansainvälistyä lisää ja ottaa vastaan lisää ulkomaalaisia opiskelijoita, mutta suurempien 

opiskelijamäärien tulo ulkomailta vaatii joitakin uudenlaisia järjestelyjä. Tietyt seikat voivat 

hankaloittaa ulkomaalaisten opiskelijoiden tuloa sekä opiskelua ja asumista Suomessa. Suomi 

ei ole sijaintinsa, oudon kielensä tai muiden syiden takia kovinkaan monelle ensimmäinen 

vaihtoehto, kun mietitään ulkomaille opiskelemaan lähtöä, mutta Suomeen houkuttelee muun 

muassa koulutuksen laatu ja tietynlainen eksoottisuus.  

 

Ulkomailla opiskelu voidaan nähdä opiskelijan kannalta henkilökohtaisen kasvun paikkana ja 

eräänlaisena seikkailuna, valttikorttina tulevan uran kannalta taikka mahdollisuutena, jota 

kotimaassa ei käytännössä olisi. Ulkomailla opiskeltaessa eteen tulee väistämättä joitakin vas-

toinkäymisiä, joihin on osattava suhtautua ja joista on pyrittävä selviämään. Vastoinkäymiset 

voivat liittyä esimerkiksi kulttuurien yhteentörmäykseen, sosiaalisen verkoston puuttumiseen 

tai varsinaiseen opiskeluun. Joskus ne muodostuvat ylitsepääsemättömiksi, mutta yleensä 

kaikkeen on olemassa ratkaisu – ja vieläpä useita. Muiden tuki on tärkeä asia niiden voittami-

sessa ja ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden kohdalla tämä ns. vertaistuki näyttääkin saa-

van erityisen merkityksen. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaiset ulkomaalaisten tutkinto-

opiskelijoiden olosuhteet ovat suomalaisessa korkeakoulussa opiskeltaessa. Tavoitteena oli 

tehdä tutkimus, jolla olisi kasvatustieteellistä merkitystä, mutta ennen kaikkea sellainen tut-

kimus, josta olisi myös käytännön hyötyä ja jonka avulla ulkomaalaisille tutkinto-

opiskelijoille tärkeisiin asioihin voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota ja saada aikaan uu-

denlaisia ratkaisuja. 

 

Tutkimusta ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakou-

luissa on tehty toistaiseksi melko vähän, joten tarvetta aiheen tutkimiseen löytyy. Tutkinto-

opiskelijat tuntuvat eroavan monella tapaa vaihto-opiskelijoiden joukosta, joten vaihto-

opiskelijoista tehtyä tutkimusta ei voida kaikilta osin soveltaa tähän ryhmään. Näin ollen oli 
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loogista rajata vaihto-opiskelijat, joita on tutkittukin hiukan enemmän, tutkimuksen ulkopuo-

lelle ja keskittyä nimenomaan maisterintutkinto-opiskelijoihin, jotka viettävät Suomessa aikaa 

vähintään kaksi vuotta, monet paljon kauemminkin. Haastateltavat olivat värikäs joukko eri-

maalaisia opiskelijoita, joilla oli paljon sanottavaa sekä Tampereen yliopistosta ja omasta 

opiskelustaan täällä että suomalaisesta yhteiskunnastakin. 
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2. KANSAINVÄLISET OPISKELIJAT SUOMESSA  

Tällä hetkellä korkeakoulumaailmassa suurimpia puheenaiheita ovat yleisen kansainvälisty-

miseen liittyvän keskustelun sekä EU- ja ETA-maiden ulkopuolisista maista tulevien opiskeli-

joiden lukukausimaksukeskustelun lisäksi yliopistojen ja korkeakoulujen yhdistämissuunni-

telmat. Yhdistämisistä suurimpana on tällä hetkellä jo varmistunut niin sanottu huippuyliopis-

tohanke, jossa yhdistyvät Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taidete-

ollinen korkeakoulu. Vielä ei voida sanoa, mitä tämä käytännössä tarkoittaa ulkomaalaisten 

opiskelijoiden kannalta – lisääkö huippuyliopisto olennaisesti kiinnostusta Suomessa opiske-

lua kohtaan ja ovatko heidän opiskelumahdollisuutensa huippuyliopistossa nykyistä parem-

mat. Huippuyliopistohankkeen tavoitteena on luoda yliopisto, joka voisi kilpailla kaikella 

tapaa entistä paremmin kansainvälisellä tasolla ja näin ollen kansainvälisyyden konkreettinen 

näkyminen korkeakouluissa on tärkeää.   

 

Tässä kappaleessa perehdytään taustatietoihin ja lukuihin, joita on tämän tutkimuksen kannal-

ta hyödyllistä tietää. Erityisen keskeistä on tarkastella yliopistojen kansainvälisyyden nykyti-

laa sekä meneillään olevaa kehitystä ja paneutua tämän tutkimuksen kannalta olennaiseen 

teoreettiseen viitekehykseen kulttuurin kautta sekä selvittämällä sitä, minkälaisena toimin-

taympäristönä yliopisto näyttäytyy kansainvälisille opiskelijoille. 

2.1 Tilastotietoja ulkomaalaisten opiskelijoiden määristä 

Vuonna 2005 suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskeli vaihto-opiskelijat pois 

lukien 4949 ulkomaalaista opiskelijaa, joista 470 suoritti alempaa ja 2751 ylempää korkea-

koulututkintoa. Jatkotutkinto-opiskelijoita oli 1663 ja muita opiskelijoita 65. Kaikkein eniten 

ulkomaalaisia opiskelijoita oli, kuten arvata saattaa, Helsingin yliopistossa, jossa varsinaisia 

opiskelijoita oli vuonna 2005 yhteensä 1169. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden kotimaa 

oli useimmiten Euroopassa: 2005 Suomessa opiskeli 2869 muusta Euroopan maasta tullutta 

opiskelijaa. Seuraavaksi eniten oli aasialaisia: 1377 opiskelijaa. Muista maanosista opiskeli-

joita oli huomattavasti vähemmän: Afrikasta 310, Pohjois-Amerikasta 200, Latinalaisesta 

Amerikasta 134 ja Oseaniasta 26. Joukossa oli 33 opiskelijaa, jonka kotimaata ei ollut syystä 

tai toisesta tilastoitu.  (KOTA -tietokanta.) 
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Tampereen yliopistossa oli 2005 yhteensä 364 tutkinto-opiskelijaa, joista ylempää korkeakou-

lututkintoa suoritti 191 opiskelijaa. Yhteiskuntatieteellistä ylempää korkeakoulututkintoa suo-

ritti Tampereella 2005 yhteensä 43 opiskelijaa. (KOTA-tietokanta) Luvuista voidaan nähdä, 

että ulkomaalaisten opiskelijoiden määrät ovat Suomessa, ja etenkin Helsingin ulkopuolella, 

melko pieniä. Korkeakoulutuksen kansainvälistymisestä on puhuttu hyvin paljon, ja sitä onkin 

tapahtunut jatkuvasti. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuonna 2000 ulkomaalaisia tutkin-

to- ja jatkotutkinto-opiskelijoita oli Suomen yliopistoissa 3732, joten määrä oli kasvanut yli 

tuhannella viiden vuoden aikana (mt.).   

2.2 Kulttuurin merkitys  

Kulttuurille on aikojen kuluessa annettu hyvin erilaisia määritelmiä, joille yhteistä on ollut 

piilevänä ajatus kollektiivisuudesta ja yhteisöllisyydestä, jostakin, minkä tietyn kansan tai 

ihmisryhmän edustajat keskenään jakavat. Perinteisen kulttuurikäsityksen mukaan kulttuurit 

ja kulttuurimuodot ovat erilaisia ja autonomisia kokonaisuuksia, jotka muodostuvat yhteisön 

elämäntavasta ja tavasta hahmottaa ympäröivä maailma. Nykyisin kulttuuriset käytännöt se-

koittuvat kuitenkin entistä nopeammin, jolloin on entistä vaikeampaa asettaa lähtökohdaksi 

selkeästi rajautuvaa yhteisöä, jonka sisällä kulttuuri kehittyisi. (Hautaniemi 2001, 28.) Yli-

opisto on kansainvälistynyt jatkuvasti ja tämä vaatii kummaltakin osapuolelta – sekä yliopis-

tossa toimivilta suomalaisilta että saapuvilta ulkomaalaisilta – tietynlaisia valmiuksia, jotka 

auttavat kulttuurienvälisessä toiminnassa. Voidaan ajatella, että yliopistoon saapuvat ulko-

maalaiset muodostavat yliopiston ja sen toimintakulttuurin yhtä lailla suomalaisten yliopistos-

sa toimivien kanssa. Onkin mielenkiintoista pohtia, miten oma kulttuuri ja identiteetti vaikut-

tavat monikulttuurisessa yliopistossa toimimiseen. 

 

Kulttuuria pidetään usein suhteellisen vakaana ja pysyvänä merkitysten ja käytäntöjen jouk-

kona, johon kuuluvuus määrittää ihmisen identiteettiä. Tiettyyn kulttuuriin samastuvien ja 

saman kulttuurisen identiteetin jakavien oletetaan olevan samanlaisia. Kulttuureja sen sijaan 

pidetään toisistaan sangen selkeästi erottuvina muodostumina. (Hall 2003, 85–86.) Kulttuuri-

sanan käyttö on muuttunut vuosikymmenien myötä. Vasta 1700-luvulta lähtien se alkoi mer-

kitä länsimaisten ihmisten elämäntapaa ja arvoja muodostavia kokonaisuuksia. Uusien siirto-

maavalloitusten myötä käsitettä laajennettiin koskemaan myös muuta kuin eurooppalaista 

maailmaa ja sen yhteiskuntia. Globalisaation myötä käsite on saavuttanut ehkä monitulkintai-

simmat muotonsa, ja nykyisin tilanteet ja tarkoitusperät vaikuttavat hyvin paljon siihen, miten 

kulttuurista tai kulttuureista puhutaan. Kulttuuria saatetaan käyttää etnisyyden synonyymina, 
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vaikka ne viittaavatkin käsitteinä eri ilmiöihin. Etnisyys viittaa erityisesti ihmisen tunteeseen 

tiettyyn ryhmään kuulumisesta, kun taas kulttuuri voidaan ymmärtää eräänlaisena kollektiivi-

sena tietoisuutena. Kulttuuri yhdistetään usein niin sanottuun korkeakulttuuriin, kuten tietee-

seen, kirjallisuuteen, musiikkiin tai kuvataiteeseen. Korkeakulttuuri on kuitenkin mukana vain 

osassa ihmisten välistä vuorovaikutusta, ja myös arkipäiväisessä elämässä vastaan tulevat 

asiat liittyvät kulttuuriin. Kulttuurille on olemassa laajempiakin määritelmiä, kuten käsitys 

siitä, että kulttuuri yleisimmillään tarkoittaa jotakin tietyn yhteisön piirissä omaksuttua elä-

mäntapaa. Siihen liittyy myös tapa hahmottaa maailmaa ja kokea se mielekkääksi ja merki-

tykselliseksi. (Hautaniemi 2001, 13–14.)  

 

Kulttuuria tarkastellaan usein identiteetin näkökulmasta. Identiteetti tulee esille arkipäiväises-

sä kielenkäytössä ja sitä myös käytetään eri tilanteissa ja merkityksissä. Käytännössä kaikkia 

yksilöä tai ryhmää koskevia piirteitä voidaan pitää osana identiteettiä, mutta yksilön tietoi-

suus, kuten kulttuurikin, voi vaihdella. Eri asiat, esimerkiksi ulkonäkö, syntymäpaikka tai 

ammatti, voivat olla keskeisiä identiteetin kannalta. Identiteetillä on yleensä kaksi puolta, jot-

ka muovaavat toisiaan: yksilöllä tai ryhmällä voi olla oma käsityksensä identiteetistään eli 

siitä, mikä on oikeaa ja olennaista heidän kohdallaan, mutta se määrittyy myös heidän ulko-

puoleltaan. Toisinaan nämä käsitykset ovat samankaltaisia, mutta toisinaan ne ovat vastakkai-

sia, jolloin voidaan puhua identiteettikonflikteista tai -kriiseistä. (Hautaniemi 2001, 22.) Iden-

titeetti ja sen korostaminen on sinänsä melko uusi ilmiö, sillä yksilöllisyyden korostaminen on 

tullut keskeisemmäksi kuin aiemmin. Identiteetin pohdinta tulee esille aina sellaisessa tilan-

teessa, jossa yksilö ei ole varma omasta paikastaan. Toisin sanoen silloin, kun yksilö ei ole 

varma suhtautumisestaan vallalla oleviin tapoihin, käyttäytymiseen ja hakee molemminpuolis-

ta ymmärrystä ja tapaa toimia yhdessä muiden kanssa. (Bauman 1996, 18–19.) 

 

Kulttuuriin liittyy myös etnisyys, joka on käsitteenä vaikea, ja sitä leimaa eräänlainen vierau-

den ja toiseuden tuntu. Etnisyys tulee sanasta ethnos, joka tarkoitti Antiikin ajan teksteissä 

outoa ja vierasta joko ihmisten tai eläinten joukkoa. Myöhemmin sillä tarkoitettiin kreikkalai-

sen elämänpiirin ulkopuolella eläviä ihmisiä tai ei-kristittyjä ja ei-juutalaisia ryhmiä. Tieteelli-

sessä kielenkäytössä ethnos -sanaa alettiin käyttää 1800-luvun puolivälissä ja se tarkoitti ih-

misryhmää, jolla on yhteisiä ominaisuuksia. Käsitteet kulttuuri ja rotu ovat usein etnisyys-

käsitteen kanssa rinnakkain tai osittain päällekkäin. (Viljanen 1994, 143–145.) Etnisyydessä 

on kyse yksilön tai ryhmän tavasta jäsentää itseään suhteessa toisiin. Se viittaa käsitykseen, 

joka yksilöllä tai ryhmällä on itsestään suhteessa toisiin, kun tämän käsityksen osasina on 
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käytetty historiaa, kieltä, uskontoa, moraalisia arvoja, traditioita tai muita kriteereitä. Eri ryh-

millä on erilaisia painotuksia kriteerien käyttämisessä tai kokonaan erilaiset kriteerit. Esimer-

kiksi joidenkin ryhmien kohdalla uskonto ei ole merkityksellinen asia, kun taas toisille ryh-

mille se on yksi ratkaisevista tekijöistä. (Viljanen 1994, 150–151.) 

 

Ihmiset voivat luonnollisesti oppia toimimaan yhdessä muiden kulttuurien edustajien kanssa, 

mutta usein kulttuurienvälisen kanssakäymisen opettelu jää asteelle, jossa opetellaan toimi-

maan ainoastaan hyvin tyypillisen tietyn kulttuurin edustajan kanssa, jolloin ei välttämättä 

voida puhua kulttuurienvälisestä kompetenssista, sillä oppiminen jää pinnalliseksi. Jos oppi-

minen on pinnallista, näkyvissä on ainoastaan ”jäävuoren huippu”, joka käsittää usein ruoan, 

vaatetuksen, tavat ja eleet. Jos oppiminen on syvällisempää, opitaan ymmärtämään myös mui-

ta seikkoja, kuten kommunikointitapoja, arvoja, normeja, uskomuksia ja asenteita. Toisaalta 

voidaan myös sanoa, että kulttuurienvälinen oppiminen ei ollenkaan rajoitu toisen kulttuurin 

piirteiden ymmärtämiseen. Se voidaan nähdä myös muutosprosessina, jossa oppija saavuttaa 

uusia kompetensseja sekä herkkyyttä, joka tukee ymmärtämistä, dialogia ja mukautumista 

yhdestä kulttuurisesta kontekstista toiseen, ja samaan aikaan pystyy ottamaan huomioon myös 

etniset ulottuvuudet. On myös tärkeää muistaa, että kulttuurienvälinen oppiminen ei tapahdu 

tyhjiössä, vaan eri kulttuurien välisessä toiminnassa määräävät myös keskinäiset riippuvuus-

suhteet. (Pelkonen 2005, 70–71.)  

 

Voidaan sanoa, että jokainen ihminen tarvitsee jonkin verran kulttuurienvälisen toiminnan – 

tai niin sanotun kulttuurienvälisen kompetenssin – taitoja. (esim. Jokikokko 2005, 90). Yli-

opistomaailmassa tämä on erityisen selvää, sillä toimimien toisten opiskelijoiden sekä henki-

lökunnan kanssa edellyttää sitä. Kulttuurienvälisen kompetenssin käsite voidaan jakaa osa-

alueisiin, joista muodostuu kulttuurienvälisen kompetenssin eettinen perusta. Nämä neljä osa-

aluetta ovat asenteet, tieto ja valveutuneisuus, taidot ja toiminta. (Jokikokko 2005, 93.) Osa-

alueiden avulla voidaan hahmottaa paremmin, mitä tarvitaan onnistuneen kulttuurienvälisen 

kohtaamisen ja dialogin saavuttamiseen (mt. 100). 

 

Maahanmuuttajien kohdalla on todettu, että perheen ja etnisen yhteisön tuki auttaa sopeutu-

maan uuteen ympäristöön, koska maahanmuuttaja on menettänyt tärkeitä identiteetin ja minä-

kuvan tuen lähteitä. Joskus myös paikallinen etninen yhteisö voi korvata perhesuhteita, sillä 

maahanmuuttaja on erityisen haavoittuva, jos hän ei löydä samaan kulttuuriin kuuluvista ih-

misistä koostuvaa sosiaalista verkostoa. (esim. Liebkind 1994, 227–228.) Yliopisto saattaa 
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toimia hyvänä tukiverkostona ulkomaalaisille opiskelijoille, vaikka samasta maasta ei olisi-

kaan montaa, tai ei yhtään toista, opiskelijaa. Onkin mielenkiintoista pohtia, korvaako muu 

voimakas yhteenkuuluvuuden tunne perhettä tai etnistä yhteisöä uudessa maassa, ja jos näin 

on, millä tasolla se tapahtuu.      

2.3 Yliopisto oppimiskontekstina ja vaikuttamisen mahdollisuudet yli-

opistossa 

Tieteen perustana on tieteellinen keskustelu ja kriittinen ajattelu. Yliopisto voidaan mieltää 

tiedeyhteisönä, jonka perustehtävänä nähdään oppiminen ja tiedon luominen. Tiedeyhteisön 

toiminta perustuu opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden kommunikaatioon, joka parhaim-

millaan on tasa-arvoista ja toista osapuolta kunnioittavaa dialogia. Tieteellinen vuoropuhelu 

on vuorovaikutukselliseen käytäntöön perustuvaa ymmärtämistä ja sen ymmärtämisen syven-

tämistä. Sitä voisi siis nimittää myös tiedeyhteisölliseksi dialogiksi, jossa vaihdamme mieli-

kuvia ja käsitteitä. Tiedeyhteisössä asioiden pohtiminen ja ”totuuden etsiminen”, tai ainakin 

totuuden häivähdyksen näkeminen, on tärkeää; ei totuuden omistaminen tai oikeiden vastaus-

ten löytäminen. Tiedeyhteisön tulisi taata tutkimukselle ja opetukselle parhaat edellytykset ja 

sen kehittäminen tapahtuu nimenomaan toimintakulttuuria kehittämällä. (Kumpula 1999, 17–

19.) Tiedeyhteisön käsitettä kohtaan voidaan esittää tietynlaista kritiikkiä: kuinka usein todel-

la päästään tasapuoliseen keskusteluyhteyteen opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välillä? 

Tämä korostuu vieläkin enemmän ulkomaalaisilla opiskelijoilla. Heillä voi olla kielivaikeuk-

sia, eikä suomalainen yliopisto ei heti ole opiskelijoille tuttu ja omat mahdollisuudet selvillä. 

Silti voidaan sanoa, että tiedeyhteisön piirteinä esitetyt asiat ovat tavoittelemisen arvoisia, ja 

että esimerkiksi seminaarimuotoinen työskentelytapa tuntuu tukevan juuri kommunikaatiota 

ja sen kehittymistä. Ehkä tiedeyhteisö on, jos ei muuta, niin hyvä ihanne.  

2.3.1 Pääomateoriat 

Eräs tapa tarkastella yliopistomaailmaa tarjoutuu myös Pierre Bourdieun pääomateorioiden 

kautta. Symbolinen pääoma tarkoittaa muuntuneessa muodossa olevaa taloudellista pääomaa, 

joka tulee esiin esimerkiksi sosiaalisten tai kulttuuristen yhteyksien välityksellä. Käsitteet 

sosiaalinen pääoma ja kulttuurinen pääoma (tai kulttuuripääoma) ovat siis symbolisen pää-

oman rinnakkaisia ilmenemismuotoja. Symbolisen pääoman keskeisiä piirteitä ovat legitiimi-

ys ja kyseenalaistamattomuus (ks. Bourdieu & Passeron 1977). Symbolinen pääoma on 

useimmiten näkymätöntä voimaa ja valtaa. (Olkinuora & Mäkinen 1999, 12–14.)  Bourdieun 

(1986, 243–244) mukaan kulttuurinen pääoma ei ole yhtä helposti mitattavissa kuin taloudel-
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linen pääoma, koska esimerkiksi koulutukseen sijoittaminen ei aina näy välittöminä tuloksina. 

Tästä huolimatta siihen panostaminen voi olla hyvinkin kannattavaa. 

 

Bourdieu käyttää valta-analyyseissaan ja pääomien realisoitumisprosessien kuvaamisessa ken-

tän käsitettä. Kenttä voidaan ymmärtää sosiaalisten asemien välisten suhteiden verkostoksi, 

joka tulee esiin erilaisina alistus- ja hallintasuhteina ja kentällä toimijoiden asema riippuu 

heidän suhteestaan kentällä tavoiteltavien voittojen kannalta relevanttien pääoman muotojen 

jakautumiseen. Yhteiskunnalla on lukuisia kenttiä, joilla vallitsee oma erityinen logiikkansa ja 

joissa kilvoitellaan erilaisista pääoman muodoista ja erilaisin säännöin. Näitä kenttiä ovat 

esimerkiksi politiikka, taide, tiede ja talous. Akateemisella kentällä kilvoitellaan vallasta ja 

asemasta akateemisen pääoman kartuttamisen keinoin. Meriitit, kuten tutkinnot ja tieteelliset 

tulokset, ovat käypiä yliopistomaailmassa, eivät ehkä niinkään jollakin toisella kentällä. Kou-

lutuksen kentän kannalta keskeisintä symbolisen pääoman muotoa edustaa kulttuuripääoma. 

(Olkinuora & Mäkinen 1999, 12–14.)   

2.3.2 Akateemiset heimot 

Eräänlainen lähestymistapa yliopiston sisällä vallitsevia toimintatapoja ja – kulttuureita koh-

taan löytyy myös niin sanotusta akateemisten heimokulttuurien ajatuksesta. Akateemiset hei-

mot kuvastavat ulkoapäin hyvin yhtenäisen yliopistomaailman sisällä olevia eroavaisuuksia 

selittäen niitä tieteenalojen eroilla. Niin sanotuilla akateemisilla heimoilla on Tony Becherin 

ja Paul R. Trowlerin (2001, 23) mukaan muista poikkeavat arvot, asenteet sekä käyttäytymis-

tavat, jotka yhdistävät heimoon kuuluvia jäseniä. Näitä ei useinkaan tiedosteta, vaan niitä pi-

detään itsestään selvinä asioina. Akateemiset kulttuurit ja tieteenalan epistemologia ovat kie-

toutuneet yhteen yliopistoympäristössä. Akateemisen heimon jäsenten professionaalisen elä-

män järjestäminen liittyy siis kiinteästi niihin älyllisiin tehtäviin, joita he työssään suorittavat, 

ja näin syntyy juuri tietylle tieteenalalle ominaisia piirteitä.  

 

Becher kehitti 1994 tavan jakaa tieteenalat neljään eri kategoriaan, jotka koostuvat adjektiivi-

pareista pehmeä-kova sekä soveltava-puhdas. Kovan ja puhtaan tieteenalan, kuten fysiikan, 

tavoitteena on ilmiöiden selittäminen ja yleisten lainalaisuuksien paljastaminen. Uusi tieto 

rakentuu kumulatiivisesti aiemman päälle ja tieto on atomistista, mikä mahdollistaa ongelmi-

en tutkimisen osakysymyksinä. Alueella on selkeät kriteerit sille, mikä kulloinkin hyväksy-

tään tieteelliseksi tuotokseksi ja mihin tutkimusongelmien tulisi keskittyä. Kovan ja puhtaan 

tieteenalan ”heimojen” elämä on kiinteästi sidottua, urbaania, kilpailevaa ja kiivastahtista 

laumaelämää. Perusteorioista ja ydinkäsitteistä vallitsee melko hyvä yksimielisyys. Pehmeä-
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puhdas -alue puolestaan kattaa perustutkimusta tekevät humanistiset ja yhteiskuntatieteet, 

kuten historian ja sosiologian. Pehmeän ja puhtaan tieteen alueella on myös varsin teoreetti-

nen painotus, mutta muuten se eroaa selkeästi edellisestä. Tiedon tavoitteena on ilmiöiden 

ymmärtäminen ja niiden tulkitseminen, ja siksi keskitytään tyypillisesti yksittäistapauksiin. 

Tutkimuksessa pyritään ilmiöiden holistiseen eli kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen ja tut-

kimusongelmia ei useinkaan voida pilkkoa osiin, jolloin suuria tutkimusprojekteja on harvoin. 

Alueella on erilaisia koulukuntia, joilla on erilaiset käsitykset siitä, mikä edustaa tieteellistä 

huippua. Pehmeän ja puhtaan alueen heimojen elämä on hyvin individualistista ja siksi niiden 

jäsenet ovat löyhästi sidoksissa toisiinsa. Heimojen keskuudessa ei vallitse kovaa kilpailua, 

sillä tutkimusongelmat ovat eriytyneet ja jäsenet levittäytyneet laajalle. Tutkimusten lähtö-

kohdat täytyy perustella pehmeällä ja puhtaalla alueella aina erikseen, sillä niitä ei voida pitää 

samalla tavoin tunnettuina ja yhteisesti jaettuina kuin puhtaissa luonnontieteissä. Kolmas, 

kova ja soveltava, alue kattaa soveltavan luonnontieteen alueen, kuten tekniset tieteet. Se on 

luonteeltaan pragmaattinen ja tavoitteena on ympäristön hallinta uusilla tuotteilla ja teknii-

koilla. Kovan ja soveltavan alueen heimot toimivat kiivastahtisesti ja kosmopoliittisesti. Li-

säksi nämä heimot ovat yrittäjähenkisiä ja kilpailuhakuisia. Yhteistyö yritysten kanssa on ar-

vostettua. Neljättä, pehmeää ja soveltavaa aluetta edustavat etenkin soveltavat yhteiskuntatie-

teet, kuten sosiaalityö. Painopiste on myös käytännöllisyydessä, mutta se ei tähtää hallintaan 

samalla tavoin kun kova-soveltava-alueella. Tiedon tavoitteena on ammattikäytäntöjen 

parantaminen ja kehittäminen. Heimot ovat ulospäin suuntautuneita ja pitävät tiiviisti yhteyttä 

oman alansa ammattikäytäntöön. Ne ovat epävarmoja akateemisesta statuksestaan, sillä asema 

ei ole vakiintunut samalla tavoin kuin vanhemmissa tieteissä. (Ylijoki 1998, 59–61; Becher & 

Trowler 2001, 36.) 

 

Oili-Helena Ylijoki kehittelee 1998 ilmestyneessä väitöskirjassaan Akateemiset heimokulttuu-

rit Becherin ja Trowlerin jo alun perin vuonna 1989 luomaa akateemisten heimojen käsitettä 

tutkimalla neljän tieteenalan ominaisuuksia ja luonnetta. Tiedekulttuurien näkökulmasta jo-

kainen tieteenala muodostaa oman erityisen kognitiivis-epistemologisen ja sosiaalis-

kulttuurisen kokonaisuutensa ja tieteenalat eroavat toisistaan kognitiivisesti totuuskäsitysten 

ja -kriteerien sekä niiden paradigmaattisuuden asteen suhteen. Tieteenalojen sosiaalista muo-

toa määrittävät muiden muassa niiden normatiivinen ilmasto, arvot, vuorovaikutusmuodot, 

opetusohjelman rakenne ja pedagogiset koodit (esim. Huber 1992a, 193). Ylijoen (1998, 66) 

mukaan samantyyppinen näkemys tieteestä sisältyy jo Thomas Kuhnin ajatukseen tieteen pa-
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radigmoista, sillä Kuhn (ks. Kuhn 1970, 175–191) toteaa, että paradigmalla on sekä sosiolo-

ginen että kognitiivinen ulottuvuus. (Ylijoki 1998, 65–66.)   

 

Ylijoki käyttää Becherin tapaa jakaa akateemiset heimokulttuurit nelikenttään. Ylijoen aineis-

tossa käsitellyt tieteenalat sijoittuvat eri osiin tätä kenttää niin, että julkishallinto sekä kirjasto-

tiede ja informatiikka (nykyinen informaatiotutkimus) sijoittuivat selkeimmin soveltaviin ja 

pehmeisiin, sosiaalitieteet pehmeisiin ja puhtaisiin ja tietojenkäsittely koviin ja soveltaviin 

tieteisiin. Vaikka jotkin tieteenalat muistuttavat toisiaan enemmän kuin toiset, jokaisella on 

silti omat piirteensä. Näitä piirteitä määrittävät mm. opettajien orientoituminen opetukseen, 

heidän asenteensa opiskelijoita kohtaan sekä heidän oma elämäntyylinsä. (Mt. 64–65.)  

2.3.3 Voimaantuminen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääntyminen 

Voimaantumisen (empowerment) käsitteen, jota välillä kutsutaan myös valtautumiseksi, avulla 

voidaan tarkastella opiskelijan omien vaikuttamismahdollisuuksien lisääntymistä yliopisto-

ympäristössä. Juha Siitonen esittelee 1999 ilmestyneessä, voimaantumisteoriaa kehittelevässä 

tutkimuksessaan voimaantumisteorian viisi premissiä. Voimaantuminen on henkilökohtainen 

prosessi eikä voimaa voi näin ollen antaa toiselle. Tästä huolimatta prosessiin kuuluu usein 

myös sosiaalinen puoli. Voimaantuminen tapahtuu luontevimmin siihen sopivassa kontekstis-

sa, jossa ihminen kokee ilmapiirin turvalliseksi, itsensä hyväksytyksi ja asemansa tasa-

arvoiseksi. Voimaantunteen kasvu on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi, jota jäsentävät 

päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset, emootiot sekä näiden sisäiset suhteet. 

Voimaantuminen vaikuttaa katalyytin tavoin sitoutumisprosessiin. Toisin sanoen vahva kata-

lyytti johtaa vahvaan sitoutumiseen ja heikko katalyytti heikkoon sitoutumiseen. Voimaantu-

minen on yhteydessä ihmisen hyvinvointiin, ja hyvinvointi voidaan voimaantumisteoriassa 

nähdä joko yksilön tai ryhmän hyvinvointina, sillä siihen liittyy henkilökohtaisen lisäksi myös 

sosiaalinen ulottuvuus. Yksilön voimaantumisen ja hyvinvoinnin voidaan nähdä olevan yh-

teydessä koko ryhmän voimaantumiseen ja hyvinvointiin. Voimaantuneisuutta ei voida pitää 

pysyvänä tilana. Sitä on myös pidettävä ympäristösidonnaisena, sillä voimaantuminen toisessa 

ympäristössä ei tarkoita, että henkilö olisi voimaantunut muissakin konteksteissa. Voimaantu-

neisuus ei ole pysyvää, sillä kontekstiuskomuksissa, kykyuskomuksissa, päämäärien asettami-

sessa ja/tai emotionaalisissa uskomuksissa voi tapahtua muutosta. Voimavarojen menettämi-

nen voidaan liittää esimerkiksi uupumukseen, toimintakyvyn heikkenemiseen ja jopa itsetun-

non romahtamiseen. (Siitonen 1999, 161–164.) 
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Voimaantumisen mahdollistumista yhteisöllisyyden avulla havainnollistaa Jill Reynoldsin 

artikkelissa, joka käsittelee Englannissa ja Walesissa asuvien vietnamilaisten yhteisöllistymis-

tä ja siitä seuraavaa voimaantumista. Prosessia auttavat työntekijät menivät toisistaan erkaan-

tuneiden vietnamilaisten luokse ja kannustivat heitä yhteistyöhön, tarkoituksena luoda ystä-

vyyssuhteita, jakaa kulttuuria sekä saada toisilta saman kokeneilta tukea pakolaisuuden ko-

kemuksien käsittelyssä. Samalla vietnamilaisille pakolaisille yritetään luoda tietoisuutta mah-

dollisuuksista toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä ja saada heidät aktiivisiksi vaikut-

tamaan omiin asioihinsa. (Reynolds 1996, 141.) Voimaantuminen on Reynoldsin mukaan 

ensisijaisesti poliittinen strategia ja tietoinen yritys parantaa valtaan pääsyä. Reynolds tiedos-

taa myös, ettei kukaan toinen voi saada ihmistä voimaantumaan. Silti voimaantumisen mah-

dollisuuksia voi parantaa myös toista auttaen. (Mt. 153.) Vaikka voimaantuminen siis onkin 

henkilökohtainen asia, joissakin tapauksissa siis myös ulkopuolinen apu voi auttaa voimaan-

tumisprosessissa.   
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3. AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 

Tässä luvussa käsitellään tähän tutkimukseen liittyviä muita tutkimuksia ja selvityksiä. Esille 

otetut tutkimukset ja selvitykset liittyvät kansainväliseen opiskeluun useista eri näkökulmista. 

Luvussa keskitytään erityisesti ulkomaalaisia opiskelijoita Suomessa käsittelevään tutkimuk-

seen ja esitellään myös joitakin suomalaisia opiskelijoita ulkomailla käsitteleviä tutkimuksia. 

Niitä on tehty huomattavasti enemmän kuin ulkomaalaisia opiskelijoita Suomessa käsitteleviä 

tutkimuksia, joten ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaistakaan käsitellä tässä niitä kaik-

kia. Ulkomaalaisia opiskelijoita Suomessa käsittelevissä tutkimuksissa on otettu huomioon 

sekä tutkinto- että vaihto-opiskelijoita käsittelevät tutkimukset, pääpainopisteen ollessa kui-

tenkin tutkinto-opiskelijoissa. Tutkinto- ja vaihto-opiskelijoissa tutkimuskohteina on eroja, 

jotka tulevat esiin tietyissä tapauksissa, riippuen tutkimuksen luonteesta ja painotuksista. Li-

säksi esitellään selvityksiä, joista kaksi on tehty ulkomaalaisten opiskelijoiden omasta näkö-

kulmasta. 

 

Vuonna 2003 CIMO ja Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus teettivät kolmen tutkimuk-

sen sarjan ulkomailla opiskelusta. Sarja koostui Pirjo Aallon ulkomaalaisia tutkinto-

opiskelijoita Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa käsittelevästä tutkimuksesta, Taina 

Kinnusen ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoiden integroitumisesta Suomeen käsittelevästä 

työstä sekä Irma Garamin suomalaisten tutkinto-opiskelua ulkomaisissa korkeakouluissa kä-

sittelevästä tutkimuksesta.  

 

Pirjo Aallon kyselytutkimus käsittelee ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita Suomen yliopis-

toissa ja ammattikorkeakouluissa sekä korkeakoulujen politiikkoja ja käytäntöjä. Siinä selvi-

tettiin korkeakoulujen strategisia linjauksia sekä toisaalta ulkomaisten opiskelijoiden tutkinto-

opiskelun käytännön järjestelyjä. Huomio kiinnittyi erityisesti ulkomaisten tutkinto-

opiskelijoiden rekrytointiin ja valintaan, vieraskieliseen koulutustarjontaan, maahantuloon 

sekä opintojen kulkuun ja elämiseen Suomessa. Kyselyn tulokset suhteutettiin saatavilla ole-

viin korkeakoulujen kansainvälisiin strategioihin. Tulosten mukaan vain neljäsosalla yliopis-

toista oli tavoite ulkomaalaisten opiskelijoiden määrälle. Osassa yliopistoja painotetaan jatko-

tutkintotasoa, osassa enemmän perustutkintotasoa. Vetovoimatekijöinä nähtiin opetuksen 

maksuttomuus, korkeakoulun hyvä maine, korkeatasoinen tutkimus ja kansainvälisesti merkit-

tävät osaamisalueet sekä toimivat opiskelijapalvelut. Vieraskielinen tarjonta esiintyi sekä 
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vahvuuksien että heikkouksien puolella. Yliopistoissa ongelmana nähtiin erityisesti vieraskie-

lisen opetustarjonnan riittämättömyys ja hajanaisuus. Kehittämisen kohteiksi joutuivat erityi-

sesti juuri koulutustarjonta, joka nähtiin myös vetovoimatekijänä, potentiaalisten ulkomaalais-

ten opiskelijoiden tavoittaminen sekä riittämättömät taloudelliset ja henkilöresurssit. Myös 

opiskelijavalinnassa ilmeni joitakin ongelmia. Yliopistoissa ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat 

valitaan yleensä todistusten ja kielikokeen perusteella ja todistusten aitoutta on joskus hyvin 

vaikea selvittää. Yhdeksi ratkaisuksi ehdotetaankin korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Myös 

opiskelijoiden maahantulo-ongelmiin, kuten viisumien ja oleskelulupien hankkimiseen, tulisi 

saada enemmän apua. Aallon, kuten monen muunkin tutkimuksen mukaan ulkomaalaisten 

opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontapalvelut todettiin helposti saavutettaviksi, mutta ongelmia 

oli taloudellisessa tilanteessa, heikossa suomen kielen taidossa ja ohuessa kiinnittymisessä 

suomalaiseen yhteiskuntaan.  (Aalto 2003, 53–56.)  

 

Tätä tutkimusta lähinnä on Taina Kinnusen tekemä tutkimus ulkomaalaisten tutkinto-

opiskelijoiden integroitumisesta Suomeen. Integroitumisen voi selittää lyhyesti eheytymisenä 

erilaisten ainesten sulautumiseksi tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi maahanmuut-

tajatutkimuksessa integroitumista käsitellään usein ottamalla selvää, miten jokin tietty ryhmä 

tai yksilö on integroitunut eli sopeutunut vastaanottavaan kulttuuriin. Kinnunen selvitti laajan 

lomakekyselyn sekä haastatteluiden avulla suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakou-

luissa opiskelevien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden taustatietoja, aiempia kokemuksia 

Suomesta, Suomeen muuttamisen syitä sekä kokemuksia suomalaisista viranomaisista maa-

han asetuttaessa. Hän myös selvitti opiskeluun liittyviä tekijöitä, kuten opiskelupaikan valin-

taan johtaneita syitä, tyytyväisyyttä opiskeluympäristöön sekä tulevaisuudensuunnitelmia. 

Myös ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden toimeentulo, asuminen ja kokemukset työelä-

mästä sekä sosiaalinen elämä ja kulttuurinen identiteetti kuuluivat tutkimuksen kohteisiin. 

Suomeen sulautumista, eli assimiloitumista, käsitellään kulttuurien kohtaamisen eli akkultu-

raation tuloksena (Kinnunen 2003, 9–16).  

 

Tulosten mukaan valtaosa Kinnusen tutkimukseen osallistuneista oli saapunut Suomeen ni-

menomaan opiskelemaan ja hankkimaan siitä hyödyllisiä kokemuksia uraa varten. Koulutuk-

sen korkea taso ja toisaalta myös lukukausimaksujen puuttuminen olivat houkutelleet opiske-

lemaan erityisesti tekniikkaa, luonnontieteitä ja kaupallista alaa. Suurimmalla osalla vastan-

neista oli jo ainakin vähän korkeakouluopintoja Suomeen tullessaan. Opiskelijat vaikuttivat 

hyvin motivoituneilta ja hyvää koulutusta sekä työuraa arvostavilta. Tulosten mukaan tavoite 
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työskennellä Suomessa opiskelujen jälkeen ei osoittautunut merkittäväksi maahantulon syyksi 

muille kuin EU:n ulkopuolisista maista tuleville eurooppalaisesti, erityisesti venäläisille, mut-

ta valtaosa oli valmis jäämään, jos työ ja käytännön asiat saataisiin hoidettua. Erityisesti af-

rikkalaiset ja aasialaiset loivat Suomessa pohjaa tulevaa uraansa varten ja pitivät muutenkin 

työhön ja uraan liittyviä arvoja erityisen tärkeinä. He olivat myös niitä, jotka olivat todennä-

köisimmin jättämässä Suomen valmistuttuaan. Yhteensä neljäsosa vastaajista arveli jättävänsä 

Suomen valmistuttuaan. Todennäköisimpiä Suomeen jääjiä olivat eurooppalaiset ja pohjois-

amerikkalaiset. Neljäsosalle vastaajista puolison asuminen Suomessa oli ollut merkittävä 

Suomeen muuton syy ja Suomeen jäävissä oli suhteellisesti eniten alun perin puolison muka-

na muuttaneita. (Kinnunen 2003, 107–112.)   

 

Opintojen eteneminen osoittautui Kinnusen tutkimuksessa yhdeksi keskeisimmistä integraati-

oon vaikuttavista asioista. Opintojen etenemistä auttoivat erityisesti henkilökunnan apu sekä 

hyvät opetuksen tukipalvelut. Opetuksesta sen sijaan oli nähtävillä monta erilaista mielipidettä 

tässäkin tutkimuksessa. Suhteet opettajiin nähtiin hyvinä, mutta vastaajat olivat melko tyyty-

mättömiä suomalaisten opiskelijoiden kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Kokonaisuute-

na voidaan sanoa, että vastaajat olivat Kinnusen tutkimuksen mukaan integroituneet hyvin 

suomalaiseen korkeakouluopiskeluun. Silti kolmasosa olisi mieluummin opiskellut jossakin 

muussa, usein englanninkielisessä maassa. Suomalaiseen työelämään tutustuttiin usein jo 

opiskeluaikana, sillä kaksi kolmasosaa vastaajista oli jo opiskeluaikana saanut jonkinlaisen 

kosketuksen työelämään. Silti mahdollisuudet suomalaisilla työmarkkinoilla valmistumisen 

jälkeen epäilyttivät monia. Suomalaiseen kulttuuriin sopeutuminen oli vastaajilta sujunut 

vaihtelevasti: suomalaiset koettiin pidättyviksi ja vaikeasti lähestyttäviksi, jota puolet vastaa-

jista piti erityisen kielteisenä. Toisaalta suomalaisten rehellisyys, suoruus ja luotettavuus sekä 

yhteiskunnan toimivuus, järjestäytyneisyys, turmeltumattomuus ja palvelut saivat kiitosta. 

Kaksi kolmasosaa ilmoitti haluavansa parannusta sosiaaliseen elämäänsä Suomessa. Kieli-

muuri myös estää kulttuurienvälistä kommunikaatiota. Suuri osa vastaajista piti vieraan kult-

tuurin kokemista sinänsä tärkeämpänä asiana kuin Suomeen tutustumista. Toisin sanoen koh-

demaa olisi yhtä hyvin voinut olla jokin muukin kuin Suomi, ja tänne oli päädytty enemmän 

tai vähemmän sattuman kautta. Vastauksista näkyi selvästi eräänlainen kosmopoliittisuuden 

ihanne: kyky elää erilaisissa kulttuureissa ja olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kans-

sa koettiin yhteisesti jaettavaksi piirteeksi ja muiden ulkomailla asuneiden kanssa tuntui vas-

taajien mukaan löytyvän enemmän yhteistä kuin samassa maassa koko ikänsä asuneiden kans-

sa, vaikka etninen alkuperä olisi hyvinkin erilainen. (Kinnunen 2003, 107–112.)   
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Irma Garamin tekemä tutkimus valotti suomalaisten tutkinto-opiskelua ulkomailla sekä koulu-

tusuran valinnan näkökulmasta että koulutuksen työmarkkinarelevanssin näkökulmasta. Tut-

kimuksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti ulkomailla opiskelun syihin, opiskelijoiden 

valmiuteen palata Suomeen sekä käsityksiin omista työllistymismahdollisuuksista ja 

ulkomailla opiskelun työmarkkina-arvosta. (Garam 2003, 11.) Garamin tutkimuksen 

tuloksista voidaan nähdä, että ulkomailta haetaan tasokasta koulutusta. Vajaa viidennes 

vastaajista piti tärkeänä sitä, että ulkomailla opiskelu tarjoaa uusia kokemuksia ja vaihtelua. 

Garamin (mt. 70–71) mukaan suomalaisten opiskelijoiden vastauksista välittyy maltillinen ja 

realistinen asenne ulkomaille lähdön suhteen.  

 

Hanna Hietaluoman vuonna 2001 tekemä selvitys Why Finland käsittelee ulkomaisten vaihto-

opiskelijoiden hakeutumisesta Suomalaisiin korkeakouluihin, pääpainon ollessa erityisesti 

tulosyiden selvittämisen lisäksi vaihtoaikaan valmentautumisessa (Hietaluoma 2001, 5). Hie-

taluoman (mt. 48) mukaan vastaukset olivat erittäin positiivissävytteisiä, sillä Suomi nähtiin 

miellyttävänä opiskelumaana, opiskelutarjonta hyvänä ja opiskelun tukipalvelut hyvin organi-

soituina. Irma Garam jatkoi Hietaluoman työtä myös selvittämällä 2001 ulkomaisten vaihto-

opiskelijoiden kokemuksia suomalaisissa korkeakouluissa. Selvityksessä painotettiin itse 

opiskeluun ja Suomessa elämiseen liittyvien kysymysten lisäksi sitä, miten opiskelijat kokivat 

hyötyneensä vaihdosta, ovatko odotukset toteutuneet ja millaisin Suomi-käsityksin varustet-

tuina he lähtivät takaisin kotimaihinsa. (Garam 2001, 4.) Selvityksen mukaan ulkomaalaisten 

Suomeen tulon jälkeen muodostunut positiivinen kuva Suomessa opiskelusta pysyy myös 

vaihtoajan loppuessa. Opetuksesta, sen laadusta ja englanninkielisten kurssien tarjonnasta 

löytyi kuitenkin hieman moitittavaa, vaikka yleisarvio olikin hyvä. Esiin tuli myös opiskelun 

vapaus ja itsenäisyys, josta osa piti paljonkin ja osa haluaisi enemmän ohjausta. Itsenäisyys 

johtaa myös siihen, että kirjatenttejä saattaa kasautua paljon. Opettajien ja opiskelijoiden suh-

teita pidettiin varsin välittöminä ja kaiken kaikkiaan opiskelu nähtiin rentona. (Mt. 39.) Gara-

min tulokset näyttävät olevan samassa linjassa Hietaluoman selvityksen sekä muiden vastaa-

vanlaisten tutkimusten kanssa. 

 

Irma Garam on selvittänyt myös ulkomaalaisille opiskelijoille annettavaa suomen kielen ope-

tusta ja sen kehittämistarpeita suomalaisissa korkeakouluissa. Garamin selvityksessä tulee 

esille, että Suomessa opiskeltaessa suomen tai ruotsin kielen oppiminen on olennaista, sillä 

koulutuksen laadun ja kilpailukyvyn lisäksi korkeakoulutuksen kansainvälistymisen halutaan 
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palvelevan myös työvoimapoliittisia tavoitteita ja näin ollen helpottaa tulevaa työvoimapulaa. 

Täysin vieraskielisen opetuksen ongelmana voidaan nähdä se, että vaikka sen avulla voidaan-

kin houkutella ulkomaalaisia opiskelijoita Suomeen, sen avulla ei voida tarjota erityisen hyviä 

mahdollisuuksia integroitua ja työllistyä Suomeen, sillä Suomeen työllistyminen edellyttää 

lähes poikkeuksetta jommankumman kotimaisen kielen taitoa. Korkeakoulutuksesta valmis-

tuvien kielitaito on erityisen olennainen asia, sillä heidän ammateissaan kommunikointi- ja 

viestintävalmiudet korostuvat. Ulkomaalaiset opiskelijat eivät ole erityisen tyytyväisiä suo-

men ja ruotsin kielen opetukseen suomalaisissa korkeakouluissa. (Garam 2004, 4–5.) Garamin 

työryhmän tulosten perusteella tekemien johtopäätösten mukaan kotimaisten kielten opetus 

tulisi ottaa osaksi kansainvälistymisen strategiaa, mutta kotimaisten kielten opinnoille ei ole 

syytä asettaa minimimäärää, vaan asia voidaan selvittää koulutusohjelmakohtaisesti. Tällä 

hetkellähän se vaihtelee, mutta kaikissa koulutusohjelmissa sitä ei ole lainkaan. Sen sijaan 

tutkinnossa tulee olla tilaa vapaaehtoisten kieliopintojen suorittamiselle. (Garam 2004, 28–

30.) Työryhmän mukaan on myös tärkeää, että korkeakouluissa kehitetään erilaisia opetus-

muotoja yhdistelevää ja uutta teknologiaa opetusta, kuten monimuoto-opetusta, ohjattua itse-

opiskelua ja verkko-opetusta varten (mt. 43). 

 

Matti Taajamon 2005 tekemä väitöskirja käsittelee ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-

opiskelijoita Suomessa. Hän tutki Jyväskylän yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun vaih-

to- ja tutkinto-opiskelijoita tarkoituksenaan selvittää ulkomaalaisten opiskelijoiden kokemuk-

sia Suomesta ja täällä opiskelusta sekä siitä, miten he näkevät itsensä opiskelijoina Suomessa. 

Tutkimukseen kuului myös osio, jossa selvitettiin, miten suomalaiset opiskelijat, opettajat ja 

kansainvälisten asioiden parissa työskentelevät henkilöt kokivat ulkomaalaiset opiskelijat. 

Taajamo kehitteli havighurstilaiseen ajatteluun perustuvan kulttuurisen kehitystehtävän käsi-

tettä siitä näkökulmasta, millaisia haasteita kansainvälistyminen tuo mukanaan sekä yksilöille 

että yhteisöille.  Opiskelu Suomessa oli ulkomaalaisille opiskelijoille merkittävä oppimisko-

kemus. Englanninkielistä opetusta pidettiin myönteisenä asiana, mutta kielteistä oli sen vä-

hyys. Akateeminen vapaus oli toisaalta itsenäisyyttä lisäävä tekijä, mutta toisaalta myös 

hämmentävä asia. Monikulttuurisuuden kohtaaminen suomalaisessa yliopistossa nähtiin help-

pona ja kulttuurisensitiivisenä. Tutkimuksessa tulivat esille myös stereotypiat, jotka uudistu-

vat kansainvälistymisen myötä. Ulkomaalaiset opiskelijat jäävät helposti isäntämaan kulttuu-

rin ulkopuolelle, vaikka tutustuvatkin hyvin suomalaiseen yliopistokulttuuriin. Suomalaisiin 

opiskelijoihin tutustumista pidettiin hitaana ja vaikeana. (Taajamo 2005, 3–4.)   
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Taajamo oli aiemmin, vuonna 1999, tehnyt lisensiaattityön suomalaisten opiskelijoiden vaih-

to-opiskelusta ulkomailla. Tavoitteena oli rakentaa kuva ulkomailla opiskelusta lähtökohtana 

opiskelijoiden omat kokemukset. Tutkimuksessa tuli ilmi, että opiskelijoiden vaihtovuoteen 

kohdistamat ennakko-oletukset ja opiskelukokemukset vaihtokohteessa olivat suurelta osin 

yhteneväiset. Vaihtovuoden jälkeen yksittäiset asiat olivat menettäneet merkitystään ja opis-

kelijat olivat hahmottaneet vaihtovuoden kokonaisvaltaisesti. Taajamo erotteli aineiston pe-

rusteella viisi kulttuurisen kanssakäymisen tyyppiä: 1) määrätietoinen tyyppi (itseensä luotta-

va), 2) tarkkailijatyyppi, 3) opiskeluorientoitunut tyyppi, 4) itsensä kehittäjä-tyyppi ja 5) lii-

kunnallinen tyyppi. Hän laajensi jo lisensiaattityössään Havighurstin normatiivisen kehitysteh-

tävän käsitettä kulttuuriseksi kehitystehtäväksi. Ulkomailla opiskelun kulttuurinen kehitysteh-

tävä liittyi sopeutumiseen ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen ja oli näin ollen toisenlaisen 

kulttuurin ja uudenlaisen kontekstin kohtaaminen. Myös identiteetin rakentaminen nähtiin 

tärkeänä ulkomailla opiskelun kokemuksissa. Toiseksi kulttuurinen kehitystehtävä ymmärret-

tiin empowerment -prosessina, jossa opiskelijan valta omiin päätöksiin ja ratkaisuihin lisään-

tyi hänen ottaessaan riskin ja lähtiessään ulkomaille opiskelemaan. Riskistä tulikin näin ollen 

mahdollisuus kasvattaa omia voimavaroja. (Taajamo 1999, 3–4.)   

 

Ruotsissa on tutkittu iranilaisten ja chileläisten syitä valita opiskelumaaksi Ruotsalainen yli-

opisto tai korkeakoulu sekä toisaalta kartoitettu näiden opiskelijoiden tilannetta ja opiskelu-

olosuhteita. Mehdi Sedigh Zadehin väitöskirja Att studera i ett främmande land osoittaa, että 

opiskelumotiivien, odotusten ja valintojen tarkastelun perusteella ulkomaalaiset opiskelijat 

muodostavat hyvin heterogeenisen joukon, jossa kuitenkin on nähtävissä yhtenäisyyksiä sa-

maa kansalaisuutta edustavien välillä. Iranilaisten ryhmä esitti syyksi korkeakoulutukseen 

osallistumiseen erityisesti sosiaalisen statuksen nousun koulutuksen myötä ja sosiaalisten pai-

neiden mukaan toimimisen. Heidän keskuudessaan lääketiede ja lääketieteeseen liittyvät alat 

olivat selkeästi suosituimpia. Chileläiset taas korostivat enemmän muita syitä kouluttautumi-

seensa ja keskittyivät opinnoissaan erityisesti taloustieteisiin. Tutkimuksessa mukana olleilla 

opiskelijoilla oli myös lukuisia ongelmia, eivätkä he olleet omaan tilanteeseensa tyytyväisiä. 

Tämä johtui pääasiassa siitä, että tutkitut ulkomaalaiset opiskelijat kokivat olevansa alempiar-

voisessa asemassa, voimattomia, väärinymmärrettyjä, loukattuja, solvattuja sekä tietoisesti 

ärsytettyjä. Tutkimuksessa tuli ilmi myös ruotsalaisten opiskelijoiden tyytymättömyys vallit-

sevaan tilanteeseen sekä opettajien ja hallintohenkilökunnan huono tilanne. Sedigh Zadehin 

tutkimuksessa oli mukana yhteensä 18 Tukholman ja Uppsalan alueella toimivaa yliopistoa ja 

korkeakoulua sekä niiden osastoa. (Sedigh Zadeh 1994, 198–200.) 
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Kanadassa Ruby Pi-Ju Yang, Kimberly Noels ja Kristie Saumure tutkivat ulkomaalaisten 

opiskelijoiden minuuden kehittymistä ulkomailla opiskeltaessa, itseluottamusta englannin 

kielellä toimimisessa sekä sopeutumista. Tutkimuksessa keskityttiin muun muassa selvittä-

mään, miten opiskelijan henkilökohtainen kulttuurinen viitekehys sopii vastaanottajamaan 

kulttuuriseen viitekehykseen. Tutkimus toteutettiin vertailemalla ulkomailta tulleita opiskeli-

joita ryhmään kanadalaisia opiskelijoita. Tutkimukseen osallistuvat ulkomaalaiset olivat mais-

ta, joissa tyypillisesti vallitsee suuri kulttuurinen kollektiivisuus. Tulosten mukaan suuri itse-

näisyyden ja autonomisuuden tunne sekä hyvä itseluottamus englannin kielen suhteen voivat 

lisätä kanadalaiseen kulttuuriympäristöön sopeutumista. Kieleen liittyvän itsevarmuuden 

merkitys tuli itsenäisyyden merkitystä selvemmin esille tuloksissa. (Yang, Noels & Saumure 

2005, 487–493.)  

 

Päivi Pelkonen on tehnyt case -tutkimusta kulttuurienvälisestä oppimisesta kenialaisten opis-

kelija- ja opettajavaihdossa Suomessa olleiden osallistujien ennakko-oletuksista, kokemuksis-

ta, kulttuurishokista sekä siitä, mitä opittiin ja miten ja miten Suomessa olleiden asenteet 

muuttuivat. (Pelkonen 2005, 137). Suomalaisessa ja kenialaisessa kulttuurissa on hyvin paljon 

eroja, etenkin kommunikaatiossa, valtasuhteissa, aikakäsityksessä sekä kollektivismin ja indi-

vidualismin suhteessa. Vaihto-ohjelmaan osallistuneiden ammatilliset sekä kulttuurienvälisen 

kanssakäymisen taidot paranivat ja Suomessa oleskelu paransi heidän kulttuurista itseymmär-

rystään sekä avasi uusia näkökulmia. (Pelkonen 2005, 154.) 

 

Aaro Ollikaisen ja Petri Honkasen tutkimus Kosmopoliittien kilpakenttä, joka julkaistiin jo 

1996, käsitteli korkeakoulutuksen kansainvälisyyteen aikanaan uudella tavalla. Ennen Ollikai-

sen ja Honkasen tutkimusta korkeakoulutuksen kansainvälisyyden tutkimus oli ollut vähäistä 

(Ollikainen & Honkanen 1996, 12). Ollikainen ja Honkanen esittävät tulostensa pohjalta, että 

suomalaisissa korkeakouluissa on olemassa kolme kansainväliseen toimintaan suuntautumisen 

tyyppiä. Ensimmäinen on vaivaton tiedekansainvälisyys, joka tarkoittaa lyhyesti sanottuna 

tieteenalan luonnollisen kansainvälisyyden vuoksi helposti saavutettavaa kansainvälisyyttä ja 

jatkuvia kansainvälisiä suhteita. Koko kansainvälinen toiminta on hyvin tiedekeskeistä. Toi-

sena tyyppinä esitetään aktiivinen ohjelmakansainvälisyys, jolla taas viitataan enemmän opis-

kelijalähtöiseen kansainvälisyyteen, jossa myös tutkijat ovat kuitenkin jonkin verran mukana. 

Kolmas tyyppi, tukahtunut suhtautuminen kansainvälisyyteen, kuvaa tilannetta, jossa kansain-

välinen toiminta on vähäistä. Halua laajentaa toimintaa voi silti löytyä. (Mt. 163–165) 
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Tampereen yliopistossa on tehty joitakin tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä kasvatustieteen 

alan pro gradu -tutkielmia ulkomaalaisista opiskelijoista, joista tässä esitellään kaksi tämän 

tutkimuksen kannalta tärkeintä. Silja Valli-Jaakola tutki omassa tutkielmassaan kehitysmaista 

kotoisin olevien naisten kouluttautumista korkea-asteen opintoihin, heidän koulutusidentiteet-

tiään sekä kokemuksiaan kansainvälisessä koulutusohjelmassa. (Valli-Jaakola 2006, 23). 

Tulosten mukaan haastatelluille naisille oli kehittynyt positiivinen koulutusidentiteetti jo 

nuorena ja positiivisten koulukokemusten sekä perheen tuen myötävaikutuksella he ovat 

halunneet lähteä opiskelemaan korkea-asteelle. Koulutus muuttui tutkittavien kohdalla 

merkitykselliseksi vasta silloin, kun siitä on hyötyä myös muille, eli esimerkiksi 

yhteiskunnalle tai omalle perheelle. Tutkimus vaikuttaa vahvistavan aiempia tuloksia siitä, 

miksi ulkomaille lähdetään opiskelemaan. Valli-Jaakola pystyi kuitenkin tuomaan mukaan 

erityisesti kehitysmaista tulevien naisten subjektiivisen näkökulman. (Mt. 66–69.)  

 

Aki Virtasen Tampereen yliopistossa vuonna 1998 tekemä pro gradu -työ valottaa eurooppa-

laisten vaihto-opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia suomalaisesta yliopistosta ja yhdenty-

västä Euroopasta. Identiteetin tutkiminen oli keskeinen lähtökohta myös Virtasen tutkimuk-

sessa ja Eurooppaa ja koulutusta lähestyttiin henkilökohtaisen kulttuuri- ja koulutusidentitee-

tin näkökulmista. Samalla Virtanen tutki myös suomalaista yliopistokoulutusta osana tutkitta-

vien elämänsä aikana hankkimaa koulutusta sekä kokemuksia Suomalaisessa korkeakoulussa 

opiskelusta. Euroopan yhdentymisen näkeminen opiskelijan silmin sekä mahdollinen kehitty-

vä ”eurooppalainen identiteetti” oli myös eräs tutkimuskohde. (Virtanen 1998, 22.) Virtanen 

hahmotteli kieli- ja kulttuuriryhmiä yhdistäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat identiteettiin sekä 

yhteisöllisyyden tunteeseen. Kulttuurien erilaisuutta ei kuitenkaan nähty esteenä yhdentymi-

selle. Koululaitoksen merkittävä rooli kansallisen kulttuurin välittäjänä ja kulttuuri-

identiteetin muokkaajana tuli esille tuloksissa. Tampereen yliopiston koettiin tarjoavan erilai-

sia opetus- ja oppimismalleja kuin oman yliopiston kotimassa ja valinnanvapaus sekä opetta-

jien ja opiskelijoiden välittömät suhteet koettiin positiivisina asioina. Muiltakin osin Tampe-

reen yliopiston tarjoamaan opetukseen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Suomalaisopiskelijat 

koettiin mm. kielitaitonsa ansiosta hieman paremmin lähestyttävinä kuin valtaväestö. Kan-

sainvälisen opiskelijayhteisön muodostuminen tuli esille Virtasenkin tutkimuksessa. (Mt. 80–

85.)     

 

 19 



Opiskelijoiden näkökulma tulee esille parissa selvityksessä. If I had to pay, I would require 

value for my money on selvitys ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista viidessä suomalaisessa 

korkeakoulussa ja sen ovat tuottaneet yhteistyössä Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Tu-

run yliopistojen sekä Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta. Tavoitteena oli saada selville 

opiskelijoiden syitä hakeutua Suomeen opiskelemaan sekä sitä, millaisena opiskelu koettiin 

Suomessa. Samalla selvitettiin myös opiskelijoiden integroitumista, taloudellista vakautta, 

suhtautumista lukukausimaksuihin sekä Suomeen jäämisen suunnitelmia. Tärkeimmät syyt 

hakeutua Suomeen olivat yliopisto-opinnot, uramahdollisuudet ja uuden kulttuurin kokemi-

nen. Yliopistojen maine sekä koulutuksen maksuttomuus olivat tärkeimmät tekijät suomalai-

sen yliopiston tai korkeakoulun valinnassa. Myös opetuksen laatu ja mahdollisuudet opiskella 

englannin kielellä vaikuttivat Suomen valintaan opiskelumaaksi. Selvityksen mukaan opiske-

lun tukipalveluihin ja opetuksen laatuun oltiin hyvin tyytyväisiä, mutta englanninkielisten 

kurssien vähäisyys ja englanninkielisen informaation puutteellisuus saivat osakseen kritiikkiä. 

Myös akateeminen ohjaus vaatisi lisää panostusta, ja tähän tulisikin selvityksen mukaan suh-

tautua vakavasti. Suomen kielen opetustarjontaa voisi vastausten perusteella parantaa. (Läh-

denniemi 2005, 4–5.) 

 

Selvityksen mukaan valtaosa ulkomaalaisista opiskelijoista kokee sopeutuneensa suomalai-

seen yhteiskuntaan ainakin jossain määrin, mutta viidennekselle sopeutuminen on tuottanut 

vaikeuksia. Helsingin yliopiston ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat kokivat sopeutuneensa 

keskimäärin paremmin kuin muiden yliopistojen opiskelijat. Neljännes vastaajista on kokenut 

syrjintää etnisen tai kulttuurisen taustan vuoksi. Afrikkalaisista opiskelijoista jopa 74 prosent-

tia ilmoitti joutuneensa syrjinnän kohteeksi. (Lähdenniemi 2005, 5) Kieli on suuri osa sopeu-

tumista ja opiskelijat vastasivatkin, että valmistuttuaan heillä on tavoitteena erinomainen tai 

ainakin hyvä suomen kielen taito. Vain melko pieni ryhmä (18 %) koki tarvitsevansa vain 

suomen kielen perustaidot ja 4 prosenttia ei ollut aikeissa opetella suomen kieltä ollenkaan. 

(Kärki 2005, 26.) 

 

If I had to pay, I would require value for my money -selvityksen kyselyyn vastanneista 60 

prosenttia ei ollut valmis maksamaan lukukausimaksuja. Ne, jotka suostuisivat maksamaan, 

maksaisivat kuitenkin useimmiten alle tuhat euroa vuodessa. Kriittisimmin, jopa kriittisemmin 

kuin EU- ja ETA -maiden kansalaiset, lukukausimaksuihin suhtautuvat aasialaiset opiskelijat. 

Yllättäen afrikkalaiset opiskelijat suhtautuivat maksuihin myönteisemmin. Selvityksessä ky-

syttiin myös ulkomaalaisten taloudellisesta tilanteesta, joka ei yleensä ole kovin hyvä. Työssä 
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käyvistä opiskelijoista jopa 65 prosenttia kuitenkin ilmoitti käyvänsä oman alan töissä, mikä 

on erityisen positiivista. Opiskelijan kansalaisuudella näyttää kuitenkin olevan merkitystä 

oman alan työn löytämisessä: parhaiten oman alan töitä löytävät EU- ja ETA -maiden kansa-

laiset, aasialaiset ja amerikkalaiset opiskelijat. 43 prosenttia ulkomaalaisista tutkinto-

opiskelijoista haluaa jäädä Suomeen valmistumisen jälkeen. Perusteita ovat sekä töiden löy-

tyminen että maahan ja ihmisiin kiintyminen. Kahdeksan prosenttia haluaisi jäädä, mutta ko-

kee sen mahdottomaksi. 27 prosentille ei ollut vielä selvää, jääväävätkö he Suomeen valmis-

tumisen jälkeen.  (Lähdenniemi 2005, 5–6).  

 

Opiskelijoiden ääni on saatu kuuluville myös Being an International Student Today -

raportissa, joka on koottu ANCIS -konferenssiin (Annual Conference on International Stu-

dents) vuonna 2006 osallistuneiden ulkomaalaisten opiskelijoiden työpajakeskusteluiden pe-

rusteella. Kyseessä ei varsinaisesti ole selvitys, vaan raportti, mutta siitä saa tärkeää tietoa 

siitä, kuinka opiskelijat itse kokevat oman tilanteensa Suomen eri yliopistoissa, korkeakou-

luissa ja ammattikorkeakouluissa. Raportin perusteella voidaan sanoa, että opiskelijoilla on 

paljon kritisoitavaa, mutta on myös asioita, joista annettiin kiitosta. Kritiikkiä tuli esimerkiksi 

informaation puutteesta, koordinaation ja yhteistyön puutteesta sekä systemaattisen lähesty-

mistavan puutteesta. Hyvinä asioina mainittiin muun muassa vaihtelevat opetusmetodit ja 

opettajien pätevyys, hyvä opiskeluympäristö kirjastoineen ja teknisine valmiuksineen sekä 

sivuaineiden helppo valinta muistakin tiedekunnista kuin omasta. (ANCIS Report 2006, 4–6.) 
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4. TUTKIMUSONGELMAT JA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMI-

NEN  

Tässä luvussa esitellään tutkimusongelmat sekä eritellään tutkimuksen toteuttamisen kannalta 

olennaisia seikkoja käyden läpi teemahaastattelua aineistonkeruumenetelmänä, laadullisen 

tutkimuksen ominaispiirteitä, analyyttisen induktion luonnetta tutkimusmenetelmänä sekä 

haastateltavien ominaisuuksia ja taustoja. 

4.1 Tutkimusongelmat 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden sopeutumista, 

vaikutusmahdollisuuksia ja oman paikan kokemista Tampereen yliopistossa. Tutkimukselle 

oli keskeistä selvittää myös sitä, minkälaiset opiskeluolosuhteet haastatelluilla opiskelijoilla 

oli sekä sitä, minkälaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia he kokivat, että heillä on omaan 

opiskeluunsa liittyvissä asioissa. Samalla tarkasteltiin kokemuksia kulttuurieroista sekä yli-

opiston sisällä että sen ulkopuolella ja yritettiin löytää yhteyksiä siihen, miten kulttuurierot 

vaikuttavat opiskeluun sekä selvitettiin, kokevatko ulkomaalaiset opiskelijat akateemista yh-

teenkuuluvuuden tunnetta muiden saman alan opiskelijoiden kanssa perustuen siihen, että he 

ovat saman tieteenalan opiskelijoita. 

 

Tutkimusongelmat muotoiltiin seuraavanlaisiksi: 

 

1. Minkälaisena ulkomaalaiset opiskelijat kokevat vaikutusmahdollisuutensa sekä oman paik-

kansa Tampereen yliopistossa? 

 

2. Minkälaisia kulttuurin ja kulttuurierojen kokemuksia ulkomaalaisilla opiskelijoilla on, sekä 

yliopistolla että sen ulkopuolella, ja millä tavoin ne ovat vaikuttaneet opiskeluun? 
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4.2 Laadullinen tutkimus 

Laadullisessa tutkimuksessa lähdetään aina liikkeelle mahdollisimman ”puhtaalta pöydältä” 

ilman ennakkoasettamuksia tai määritelmiä. (mm. Eskola & Suoranta 1998, 19). Tarkoitukse-

na on luoda säännönmukaisuuksia, joiden avulla voitaisiin tarkastella muitakin samantapaisia 

ilmiöitä. Myös tutkimuskohteita pyritään tarkastelemaan yleisemmällä tasolla ja pelkistämään 

tehdyt havainnot mahdollisimman suppeaksi havaintojen joukoksi. Analyysissa yksikin poik-

keus kumoaa säännön. Muista poikkeavat tapaukset suhteutetaan kokonaisuuteen, joka on 

varsinaisena tutkimuksen kohteena.  (mm. Alasuutari 1998, 41–43.)  

 

Laadullinen tutkimus on luonteeltaan induktiivista, mikä tarkoittaa, että vastauksia etsitään 

suoraan aineistosta. Tutustuin jonkin verran aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ennen aineis-

ton keruuta, jotta saisin selville, kuinka paljon aihetta on tutkittu ja mistä näkökulmista. Tu-

tustuin myös keskeisiin termeihin ja käsitteisiin, joista olisi hyötyä tutkimuksen teossa. Tästä 

huolimatta tutkimustani voi luonnehtia jokseenkin puhtaasti induktiiviseksi, koska en pyrkinyt 

ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä aiemman tutkimuksen valossa ja näin luomaan teoreettista 

esiymmärrystä, vaan käytin kirjallisuutta lähtökohtana esimerkiksi selvittäessäni sitä, minkä 

tyyppistä tutkimusta ylipäänsä on jo tehty, pyrkien mahdollisimman suureen objektiivisuu-

teen. Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat eivät olleet ennen tutkimuksen teon aloittamista mi-

nulle aivan täysin vieras joukko opiskelijoita, eli minulla oli heistä väistämättä joitakin tietoja 

ja ajatuksia. Muiden muassa Risto Honkonen ja Kirsti Karila (1995, 144) toteavatkin, että 

aivan puhtaasti induktiivinen tutkimus ei koskaan ole mahdollista juuri siksi, että tutkittavaa 

ilmiötä kohtaan on aina jonkinlaisia ennakko-olettamuksia.  

 

Induktiivisessa logiikassa on mahdollista erottaa kolme yleistyksen tasoa: kuvaileva eli de-

skriptiivinen, aineistokohtainen eli empiirinen sekä teoreettinen taso. Ensimmäinen, kuvaileva 

taso viittaa pelkkään ilmiöiden kuvaamiseen siinä muodossa ja järjestyksessä, kun ne esiinty-

vät todellisuudessa. Aineistokohtaisella tasolla puolestaan pyritään jo aineistokohtaisiin seli-

tyksiin, jolloin esitetään kysymyksiä ”millainen?” ja ”miksi?”. Kolmannella, teoreettisella 

tasolla muodostetaan hypoteeseja aineiston pohjalta ja yleistykset laajennetaan empiiriseltä 

tasolta teoreettiselle tasolle. (Grönfors 1982, 31–32.) Oma tutkimukseni sijoittuu teoreettiselle 

tasolle, jolloin on mahdollista luoda muissa yhteyksissä päteviä yleistyksiä. Yleistysten avulla 

pyritään teorianmuodostukseen. 

 23 



4.3 Teemahaastattelu 

 

”Crudely, the interview can be described in terms of individuals directing their 

attention towards each other with the purpose of opening up the possibility of 

gaining an insight into the experiences, concerns, interests, beliefs, values, knowl-

edge and ways of seeing, thinking and acting of the other” (Schostak 2006, 10). 

 

Kuten yläpuolella oleva sitaattikin osoittaa, haastattelu on menetelmä, jossa pyritään syvälli-

seen ymmärrykseen. Näin ollen se sopi tähän tutkimukseen esimerkiksi lomakekyselyä pa-

remmin. Haastattelu mahdollistaa vuorovaikutuksen, joka ei olisi muilla menetelmillä samalla 

tavoin mahdollista. Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran (1997, 194–195) 

mukaan haastattelun etuna on se, että voidaan säädellä tilannetta sen edellyttämällä tavalla. 

Vastausten tulkinnassa on myös enemmän mahdollisuuksia kuin esimerkiksi kyselyjen. Vas-

taajia saadaan yleensä melko hyvin mukaan ja heidät on helppo tavoittaa myöhemminkin, jos 

on tarpeen vielä täydentää aineistoa. Haastattelun huonona puolena on kuitenkin esimerkiksi 

se, että haastateltavalla on usein taipumus antaa sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia.  

 

Haastattelua voidaan siis luonnehtia kahden ihmisen väliseksi viestinnäksi, joka perustuu kie-

len käyttöön. Haastatteluun osallistuvat henkilöt voidaan nähdä sanoman lähettäjinä ja vas-

taanottajina. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48.) Tutkimuksessa oli tärkeää ottaa huomioon kieleen 

ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat, jotka mahdollistivat haastateltavan asioille antamien mer-

kitysten tulkintaa. Tätä helpottaa usein esimerkiksi pienten, tarkentavien kysymysten teko 

tarvittaessa.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetty haastattelumenetelmä on teemahaastattelu, eli puolistrukturoitu 

tai puolistandardoitu haastattelu. Teemahaastattelu sijoittuu strukturoidun lomakehaastattelun 

ja strukturoimattoman haastattelun välimaastoon. Tarkkaa määritelmää teemahaastattelulle ei 

ole, ja siitä, kuinka vapaasti kysymyksiä ja niiden järjestystä saa muunnella haastattelujen 

aikana, on annettu erilaisia ohjeita. Voidaan sanoa, että puolistrukturoiduille haastattelumene-

telmille on yhteistä, että jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. 

Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen kehittämä teemahaastattelu -sana kertoo oleellisimman 

haastattelumenetelmän luonteesta, eli siitä, että teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeis-

ten teemojen varassa. Teemahaastattelu antaa mahdollisuuden ihmisten erilaisten tulkintojen 
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sekä heidän asioille antamiensa merkitysten selvittämiseen. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48.) 

Tässä tutkimuksessa haastattelutekniikka oli hieman strukturoidumpi kuin mikä olisi ollut 

välttämätöntä teemahaastattelussa, sillä haastattelutilanteessa oli mukana teemoihin jaettu 

kysymyslista. Siitä huolimatta haastattelumenetelmää voi kutsua teemahaastatteluksi, sillä 

kysymykset oli jaettu teemoihin, ja ne olivat vain suuntaa-antavia. Osan kysymyksistä kysyin 

kaikilta ja osa oli ikään kuin apukysymyksiä (ks. Liite 2). 

4.4 Analyyttinen induktio 

Tämä tutkimus perustuu löyhästi analyyttiseen induktioon. Tämä metodi liittyy läheisesti ai-

neistolähtöiseen tutkimukseen, jonka pohjana on Barney Glaserin ja Anselm Straussin vuonna 

1967 kehittämä Grounded theory -lähestymistapa, joka kehitettiin vaihtoehdoksi deduktiivi-

selle tutkimusotteelle. Grounded theory on ajattelutapa ja tutkimusmalli, jonka tarkoituksena 

on rakentaa tutkimusaineiston pohjalta systemaattisin menetelmin tutkittavaan ilmiökenttään 

luontevasti sopivaa teoriaa. Grounded theory ei ole puhtaasti kvalitatiivinen lähestymistapa, 

sillä Glaserin ja Straussin mukaan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoitusten 

ja mahdollisuuksien välillä ei ole perustavaa laatua olevaa ristiriitaa. Grounded theorya on 

usein pidetty induktiivisen päättelyn jyrkimpänä edustajana, koska siinä lähdetään liikkeelle 

täysin nollatilanteesta. Toisaalta tutkijalla on kuitenkin aina jonkinlaisia tiettyjä kiinnostuksen 

kohteita tai aiempaa kokemusta tutkittavasta aiheesta. (Honkonen & Karila 1995, 135–138.) 

Grounded theoryn soveltaminen uuteen tapaukseen vaatii sen, että se sopii jokseenkin hyvin 

asiayhteyteen. Teorian tulee myös olla ymmärrettävä sekä sen verran yleisluontoinen, että sitä 

voi todella soveltaa muuallakin kuin juuri tietyssä tilanteessa. Teorian tulee myös sallia osit-

tainen kontrolli, joka mahdollistaa muuntelun hiukan eri tilanteissa ja eri aikoina. (Glaser & 

Strauss 1967, 237.) Gounded theorya voi luonnehtia siten, että siihen liittyy aina tietty proses-

simaisuus ja systemaattisuus (Karila 1997, 27). Tämä pätee myös analyyttisen induktioon, 

jossa edetään vaiheesta toiseen. 

 

Aineistolähtöinen analyysi on tarpeen varsinkin silloin, kun tarvitaan empiiristä perustietoa 

jonkin tietyn ilmiön olemuksesta (esim. Eskola & Suoranta 1998, 19). Tässä tutkimuksessa 

tutkimuskysymykset ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden avulla pyritään kuvaamaan ilmiöi-

den olemusta. Tutkimusta ulkomaalaisista opiskelijoista on kyllä tehty ennenkin, mutta näkö-

kulma, tutkimuksen kohde sekä tutkittavat ilmiöt ovat entisistä poikkeavia. Tällä viittaan eri-

tyisesti ulkomaalaisten opiskelijoiden sopeutumiseen sekä suomalaisessa yliopistossa esiin 

tulevien kulttuurin ja kulttuurierojen kokemusten tutkimiseen.   
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Analyyttinen induktio esitetään usein Grounded theoryn ohella toisena sosiologisena vaihto-

ehtoisena laadullisen tutkimuksen menetelmänä. Niiden välinen keskeinen ero on niiden suh-

tautumisessa teorian testaamiseen. Toinen ero liittyy siihen, että Grounded theoryssa sosiaa-

listen yksiköiden vertailu on olennaista, kun taas analyyttisessa induktiossa niiden tarkastelu 

yksitellen nähdään tärkeämpänä. Analyyttisessa induktiossa on hyödyllistä etukäteen määri-

tellä käytettävät termit, kun kommunikoidaan olemassa olevan tiedon varassa. Tämä mahdol-

listaa sanallisen johdonmukaisuuden. Termien kiinnilyöminen on kuitenkin vahingollista, 

joten sitä tulisi välttää. Terminologiset määritelmät tulisikin nähdä implisiittisinä tai eksplisiit-

tisinä hypoteeseina. Znanieckin mukaan kaikki pätevä tieto ei ole deduktiivista, vaan alustavat 

käsitteet ovat hyödyllisiä alkuvaiheessa. Analyyttisessa induktiossa ei vaadita selkeitä, etukä-

teen tehtyjä muotoiluja tai laajoja otoksia, vaan olennaista on yksittäisten tapausten tarkka 

tutkiminen. (Honkonen & Karila 1995, 140–141.) 

 

Seuraavassa on esitetty analyyttisen induktion vaiheet (Honkonen & Karila 1995, 141). 

1. Otetaan selville, mitkä tietyn ryhmän piirteet tosiseikkojen valossa ovat enemmän ja 

mitkä vähemmän olennaisia. 

2. Abstrahoidaan nämä piirteet ja oletetaan hypoteettisesti, että olennaisimmat ovat ylei-

sempiä kuin vähemmät olennaiset (yleiset piirteet eivät välttämättä ole olennaisim-

pia). 

3. Testataan hypoteesia tutkimalla ryhmiä, joista löytyy yleisiä ja vähemmän yleisiä piir-

teitä. 

4. Tehdään luokittelu eli organisoidaan kaikki ryhmät tieteelliseksi järjestelmäksi näitä 

määräävien piirteiden perusteella. 

4.5 Tutkittavat 

Tutkimusta varten tehtiin teemahaastatteluja yhdelletoista Tampereen yliopiston tutkinto-

opiskelijalle. Tutkittavat opiskelijat olivat kahdesta eri ISSS:n (International School of Social 

Sciences) maisteriohjelmasta. Haastattelut tehtiin yliopiston kirjaston ryhmätyötiloissa helmi-

huhtikuussa 2007. Varsinaisia haastatteluja edelsi yksi pilottihaastattelu, mikä johti muuta-

miin tarkennuksiin haastattelukysymyksissä sekä pieniin muutoksiin haastatteluun liittyvissä 

käytännön järjestelyissä. 
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ISSS on vuonna 1990 perustettu Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan osa, joka tarjoaa eri lai-

tosten kanssa yhteistyönä vieraskielisiä Bachelor ja Master -tutkintoihin johtavia ohjelmia ja 

kursseja. ISSS järjestää myös opiskelija- ja opettajavaihtoa lukuisiin eri maihin. Samalla se 

koordinoi Tampere Graduate Center for Social Sciences (TAMCESS) toimintaa ja tarjoaa 

englanninkielisiä tohtoriopintoja. (International School of Social Sciences, www-sivut.) 

ISSS:ssa on vuosittain kirjoilla yhteensä 70–80 tutkinto-opiskelijaa, joista kaksi kolmasosaa 

on ulkomaalaisia opiskelijoita. Lisäksi ISSS:ssa on kirjoilla vuosittain noin sata vaihto-

opiskelijaa. 

 

Neljä haastateltavaa opiskeli Places, Spaces and Transnational Relations -ohjelmassa, joka 

on alkanut tammikuussa 2006 ja päättyy virallisesti joulukuussa 2007. Muut seitsemän haasta-

teltavaa opiskeli Europeanisation of Politics and Governance -ohjelmassa, joka toteutetaan 

yhdessä Tallinnan yliopiston kanssa. Ohjelma alkoi syyskuussa 2006 ja päättyy keväällä 

2008. Näin ollen haastateltavat olivat opinnoissaan haastatteluhetkellä hieman eri vaiheissa. 

Osa oli jo pro gradu -työn tekovaiheessa kun taas osa oli opiskellut Tampereen yliopistossa 

vasta yhden kokonaisen lukukauden. Maisteriohjelmat ovat monitieteisiä, eli niissä opiskele-

villa on keskenään eri pääaineita. Haastateltavilla oli pääaineinaan kansainvälinen politiikka, 

valtio-oppi sekä sosiologia. ISSS:llä on mahdollista opiskella myös muita aineita, kuten sosi-

aaliantropologiaa, mutta se on virallisesti sosiologian alainen oppiaine.  

 

Haastateltavat olivat kotoisin Euroopan maista, Etelä- ja Pohjois-Amerikasta sekä Afrikasta. 

Vain kaksi haastateltavaa oli naisia ja loput olivat miehiä. Yksi tutkittavista oli tullut Suo-

meen opiskelemaan jo alempaa korkeakoulututkintoa, mutta muut olivat suorittaneet sen jo 

kotimaassaan. Kaikki olivat maisterintutkinto-opiskelijoita, mutta yksi opiskelija teki jo toista 

maisterintutkintoaan ja samalla tohtoriopintoja. Yksityisyyden suojan takaamiseksi päädyttiin 

ratkaisuun, jossa haastateltavien kotimaita sekä sitä, kumman koulutusohjelman opiskelija 

haastateltava on, ei kerrota ollenkaan, sillä suurimmassa osassa tapauksista haastateltava oli 

ainut omaa maataan edustava. Tästä syystä haastateltavien kotimaita tai muita tietoja ei myös-

kään ilmoiteta haastatteluista otettujen sitaattien yhteydessä.     
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5. TULOKSET 

5.1 Ulkomaalaisen tutkinto-opiskelijan sopeutuminen  

Tulokset on jaettu kolmeen alalukuun, joista ensimmäisessä käsitellään ulkomaalaisten tutkin-

to-opiskelijoiden sopeutumista Suomeen ja Tampereen yliopiston opiskelijoiksi ja toisessa 

ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden kokemuksia kulttuurista ja kulttuurieroista. Kolman-

nessa alaluvussa käsitellään tuloksista johdettuja tyyppejä ja erotteluja.  

 

Kaksi ensimmäistä päälukua on jaettu edelleen alalukuihin sen mukaan, miten ne vastausten 

luonteen perusteella ryhmittyivät helpoiten ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Otsikot eivät 

vastaa täysin haastatteluissa käytettyjä teemoja, sillä vastauksia tuli esiin haastatteluiden aika-

na eri kohdissa ja näin ollen uusi ryhmittely tuntui olevan tarpeen jo tulosten esittämisvai-

heessa. Joitakin vastauksia on siis yhdistelty yhden otsikon alle. Alalukujen jakoon vaikuttivat 

toisin sanoen sekä teemahaastattelun alkuperäinen runko että vastaukset ja niiden sisältö.  

 

Ensimmäisen alaluvun alussa käsitellään syitä valita juuri Suomi ja Tampereen yliopisto opis-

kelupaikaksi. Tulosyyt ovat olennaisia myös sopeutumisen kannalta, sillä niiden avulla voi-

daan selvittää, vaikuttavatko ne opiskelijoiden sopeutumiseen. Luvussa käsitellään myös ul-

komaalaisten tutkinto-opiskelijoiden näkemyksiä Suomessa asumisesta ja Tampereen yliopis-

tossa opiskelusta sekä yhteyksiä suomalaisiin ja ulkomaalaisiin kanssaopiskelijoihin. Oletuk-

sena on, että sosiaaliset suhteet parantavat sopeutumista. Haastatteluaineiston pohjalta tutkit-

tiin myös kielen merkitystä uuteen ympäristöön sopeutuessa sekä opiskelijoiden käsitystä 

omasta itsestä Tampereen yliopiston opiskelijoina. Tekstiä on havainnollistettu lukuisin sitaa-

tein, koska ne kertovat parhaiten opiskelijoiden omista näkökulmista. Sitaateista on poistettu 

haastateltavien kotimaat yksityisyydensuojan takaamiseksi. 

5.1.1 Syitä tulla Suomeen ja Tampereen yliopistoon opiskelemaan  

Haastatelluilla opiskelijoilla oli useita syitä tulla nimenomaan Suomeen ja Tampereen yliopis-

toon opiskelemaan. Suomi oli monille haastateltaville hyvin eksoottinen paikka, joten yksi 

syy tänne tuloon oli yksinkertaisesti halu kokea jotakin uutta. Moni totesi, että oli aina ollut 

kiinnostunut ulkomaista ja halunnut kovasti matkustaa ja opiskella ulkomailla. Suomeen tulo 

koettiinkin usein hyvin jännittävänä, etenkin niiden kohdalla, joilla ei ollut aiempaa kokemus-
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ta Suomesta. Ulkomaille meneminen ja ulkomailla opiskelu sinänsä olivat siis monille haasta-

teltaville tärkeitä ja lisäarvoa tarjoavia seikkoja. Muutama haastateltava oli ajatellut saavansa 

etua niihin opiskelijoihin verrattuna, jotka jatkoivat maisterintutkintoon asti kotimaassaan. 

Kahdessa eri maassa hankituista tiedoista ja kokemuksista onkin usein kiistaton hyöty uran 

kannalta. 

 

It’s just the personal perspective. I tought I get more out of it by going abroad. So 

Finland is quite different, interesting, new perspectives. (H4) 

 

...I applied for Finland because I wanted to go somewhere abroad, far, the most 

far from (kotimaa), for the longest time possible [...] I didn’t know anything about 

Finland, just the basic things like there are all the blonds here. (H6) 

 

I think it will be easier to walk in any international organization [...] because I 

kind of have more global view of things than those who stayed, remained back 

home. (H3) 

 

Kun kiinnostus ulkomailla opiskeluun oli herännyt, Suomi opiskelumaana löytyi esimerkiksi 

Internetin, sanoma- ja aikakauslehtien sekä kirjallisuuden kautta, ainakin niiden osalta, joilla 

ei ollut aiempaa kontaktia Suomeen. Eräs seikka, mikä vaikutti Suomeen tuloon, oli koulutuk-

sen maksuttomuus, mikä oli monille hyvin tärkeä tai suorastaan ratkaiseva tekijä opiskelu-

maan valinnassa. Muutamat haastateltavat eivät luultavasti olisi pystyneet tulemaan, tai ha-

lunneet tulla, jos olisivat joutuneet maksamaan koulutuksesta. Joillekin Tampereen yliopistos-

sa tarjolla ollut koulutusohjelma tarjosi jotakin sellaista, mitä ei olisi ollut mahdollista opis-

kella kotimaassa.  

 

Opetuksen tasoa pidettiin hyvänä ennen tänne saapumista esimerkiksi Suomen ansioista kan-

sainvälisissä oppimistuloksia mittaavissa Pisa-testeissä sekä muiden Suomessa opiskelleiden 

kertomusten perusteella. Tulosten perusteella voidaankin sanoa, että suomalaisella korkeakou-

lujärjestelmällä on hyvä maine maailmalla. Yksi tärkeä tulosyy oli, että Suomessa, ja Poh-

joismaissa yleensäkin, on mahdollista opiskella englannin kielellä. Haastatellut opiskelijat 

eivät olleet opiskelleet suomen kieltä ennen tänne tuloaan ainakaan niin paljon, että olisivat 

voineet hakea suoraan suomenkielisen ohjelman opiskelijoiksi, joten mahdollisuus opiskella 

englannin kielellä oli ratkaiseva tekijä. Englannilla on kiistaton asema laajalti puhuttuna kie-

 29 



lenä ja akateemisessa maailmassa englannin kielen avulla aukeaa paljon uusia mahdollisuuk-

sia. Valtaosassa Euroopan yliopistoissa opiskeltaessa pitää osata hyvin maan kieltä, kuten 

saksaa, ranskaa, espanjaa tai italiaa, mikä ei kaikilta olisi onnistunut, joten mahdollisuus opis-

kella englanniksi varmasti vaikuttaa ulkomaalaisten opiskelijoiden tuloon nimenomaan Suo-

meen. Tampereen yliopiston valintaan vaikutti kyseinen koulutusohjelma sekä tiedot ja mieli-

kuvat yliopistosta. Maan valinta oli päätöksenteossa silti olennaisempi asia kuin kaupungin ja 

sitä kautta yliopiston valinta. Prosessi eteni useimmiten niin, että opiskelijan halu lähteä ul-

komaille heräsi, hän etsi tietoa mahdollisista kohteista, löysi Suomen, jossa kiinnosti opetuk-

sen hyvä maine, englanninkielinen opetus sekä maksuttomuus. Sen jälkeen hän otti selvää, 

löytyisikö suomalaisesta yliopistosta sopivaa maisteriohjelmaa, ja päätyi tätä kautta nimen-

omaan Tampereen yliopistoon. 

 

I would say that the main reason was economy. You don’t pay... there is no school 

fees paid here. Besides, I could have continued, I could have done something else 

in (kotimaassa) but there is no such program in (kotimaassa) and I wanted to 

study something like this. I could have studied in France or Belgium [...] . I would 

have had to pay school fees there so originally I can say it was the school fees... 

(H3) 

 

Finland has the best education system according to that Pisa test. And I have been 

interested in education, politics and culture, this triangle, so I extended my knowl-

edge about Finland. And I realized it’s not only good education, it’s also free. 

(H8) 

 

I was looking for, and I found out that in Scandinavia they have all this courses 

taught in English, completely in English, because otherwise I wouldn’t have been 

able... (H1) 

 

Well, the reason to come to specifically to the University of Tampere is because it 

is considered as one of the bigger universities, so I thought that it is a good 

chance for my academic development [...] Actually I have to say that first it was a 

choice of the country and then the University of Tampere instead of something 

else.  (H9) 
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Yhteensä kuudella haastateltavalla oli jokin aiempi kontakti Suomeen, joka osaltaan vaikutti 

tänne tuloon ja teki Suomea tutummaksi tai vaikutti haluun palata Suomeen. Näiden opiskeli-

joiden kohdalla yllä kuvattu prosessi, jonka avulla päädyttiin Suomeen ja Tampereelle, eteni 

hieman eri tavalla, sillä kontaktien avulla Suomessa ja Tampereen yliopistossa opiskelusta oli 

enemmän tietoa etukäteen. Kolme haastateltavaa oli esimerkiksi ollut Suomessa aiemmin 

Erasmus-vaihdossa tai vaihto-oppilaana. He olivat nauttineet vaihtokokemuksistaan ja päätti-

vät tulla takaisin, kunhan alempi tutkinto oli suoritettu kotimaassa. 

 

I first came here [...] as an exchange student. So ever since I have kind of enjoyed 

coming back visiting and I thought this would be a good opportunity to stay a little 

longer and study here... (H11) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijoilla on erilaisia perusteita Suomeen tulolleen. 

Toisille olivat tärkeitä uudet kokemukset, toisille taas ulkomailla opiskelu näyttäytyi eräänlai-

sena valttikorttina työmarkkinoita varten. Toisaalta Suomessa opiskelu saattoi antaa parempia 

mahdollisuuksia kuin kotimaassa. 

 

Niille, joilla oli aiempia kontakteja Suomeen, valinta oli ollut kohtalaisen helppo ja eteni hiu-

kan suoraviivaisemmin kuin niiden kohdalla, joilla juuri Suomen valinta tapahtui vaiheittain, 

monen tekijän kautta. Aiemmin Suomessa vaihto-oppilaana tai opiskelijavaihdossa olleet oli-

vat alun perin valinneet Suomen samankaltaisten perusteiden mukaan kuin nekin, jotka tulivat 

tekemään kaksivuotista maisterintutkintoa. Voidaan sanoa, että opiskelumaan valinta oli kes-

keisempi asia päätöksenteossa kuin kaupungin tai yliopiston valinta. Juuri Tampereen yliopis-

ton valintaan vaikutti lähinnä sopivan maisteriohjelman olemassaolo sekä mahdollisuus opis-

kella omaa alaa englannin kielellä.  

5.1.2 Ensivaikutelmia asumisesta ja elämisestä Suomessa ja Tampereella 

Ne haastateltavat, jotka olivat saapuneet Suomeen ensimmäisen kerran talvella, mainitsivat 

ensivaikutelmaksi Suomesta kylmyyden. Kesällä saapuneet taas olivat sitä mieltä, että täällä 

oli yllättävän lämmin. Kaikilla haastateltavilla oli jotakin sanottavaa Suomen ilmastosta tai 

kesän valoisuudesta ja kaamoksen pimeydestä. Tällaisista asioista puhuminen johti suurim-

malla osalla haastateltavista ensivaikutelmien sekä täällä asumisen syvällisempään pohtimi-

seen, mikä oli tietenkin tarkoituksena.  
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Hyvin erilaisista maista tulevat kokivat eniten yllätyksiä Suomeen tultuaan ja hämmästelyn 

kohteita oli enemmän. Eurooppalaisille taas Suomi oli tutumpi etukäteen. Etenkin eräs Euroo-

pan ulkopuolelta, hyvin erilaisesta kulttuurista saapunut haastateltava korosti sitä, kuinka eri-

laista kaikki oli alussa. Tämä haastateltava olikin tullut Suomeen täysin ”kylmiltään”: hän ei 

ollut käynyt täällä aiemmin, eikä tuntenut täältä etukäteen ketään. Mahdollisuudet selvittää 

asioita Suomesta ennen saapumista olivat rajalliset, sillä esimerkiksi pääsy Internetiin ei ollut 

kotimaassa jokapäiväinen asia, eikä Suomi-oppaitakaan ollut helposti saatavilla. Hän sanoi-

kin, että hänellä oli ennen saapumistaan Suomesta ja suomalaisista melko stereotyyppinen 

kuva. 

 

Almost everything is different. Cultures, people, everything. It was almost like I 

was in another world. That was the first impression. [...] I didn’t really know what 

to expect, I didn’t know what people looked like. I knew they were white and, from 

what I saw [...] blond hair, blue eyes, and this kind of stereotype ideas. (H3) 

 

Muita Suomeen liittyviä piirteitä olivat esimerkiksi siisteys, kaunis luonto sekä se, miten har-

vassa ihmisiä oli verrattuna kotimaahan. Suomalaisten muista poikkeavat kommunikointitavat 

huomattiin heti tänne saapumisen alussa. Vaikka suomalaisia pidetäänkin hiljaisina ja varau-

tuneina, niin yleisesti ottaen Suomesta ja suomalaisista kuitenkin pidettiin.  

 

Erityisesti Tamperetta koskevat piirteet, joita haastatteluissa tuli esille, olivat monin paikoin 

myönteisiä. Tampere nähtiin tyypillisenä suomalaisena kaupunkina, joka tuntui pieneltä, vaik-

ka onkin Suomen mittakaavassa melko suuri. Myönteisenä pidettiin muun muassa sitä, että 

keskustassakin tapaa tuttuja ihmisiä muun muassa yliopistolta. Monet sanoivat kuitenkin, että 

Tampereella ei ole totuttu ulkomaalaisiin ja siksi etenkin vanhemmat ihmiset, joita tapaa 

esimerkiksi kaupungilla, saattavat kummastella ulkomaalaisia. Yksi haastateltava mainitsi 

rasismista, jota hän joutuu välillä kokemaan. Hän on kuitenkin oppinut elämään asian kanssa 

ja sanoi viihtyvänsä Tampereella siitä huolimatta erinomaisesti, vaikka nämä kokemukset 

voivat tehdä elämästä välillä vaikeaa. Toinenkin haastateltava mainitsi ulkonäön merkitykses-

tä kaupungilla liikkuessa. Suomalaista muistuttava ulkonäkö nähtiin jokapäiväistä elämää 

helpottavana tekijänä. 
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...the only thing is that there is a little bit of a racist act in Finland. But if you are 

somebody who is used to all these kind of stuff and… you know how to behave, like 

me. Sometimes I’m walking in Stockmann and sometimes I feel a little bit discom-

fortable for what I’m doing because of some kind of a racist act there. But because 

I’m bound to do it so I just ignore it. (H7) 

 

”I mean, if I don’t say anything, I kind of blend in, I think. So it’s not so much of a 

problem, I think. Until I face something that needs language or communication. 

(H4) 

 

Yhteenvetona Suomeen ja Tampereeseen liittyvistä asioista voisi sanoa, että täällä viihdytään 

hyvin kylmästä ilmastosta huolimatta. Tampere nähtiin pienenä ja kotoisana paikkana, jossa 

törmää usein tuttuihin kaduilla. Suomi nähtiin kokonaisuudessaan erikoisena maana, mikä 

kiehtoi täällä opiskelevia.  

 

Ulkomaalaisella ei aina ole helppoa Suomessa. Tampereella ulkomaalainen voi joskus joutua 

rasismin kohteeksi tai muuten hankaliin tilanteisiin. Kuitenkin sen jälkeen, kun haastateltavat 

olivat tulleet tutummiksi uuden ympäristön kanssa, heillä ei ollut suuria ongelmia asua 

Suomessa.  

5.1.3 Tampereen yliopisto opiskelupaikkana 

Tampereen yliopistoa pidettiin viihtyisänä paikkana, jossa opiskeluun liittyvät asiat ovat koh-

talaisen hyvin organisoituja. Kaksi opiskelijaa mainitsi yllättävän suuresta byrokratian mää-

rästä, mutta muiden mielestä kaikki käytännön asiat sujuivat hyvin. Yliopisto tuntui lähes 

kaikkien mielestä pieneltä, sekä rakennusten koon että opiskelijamäärien takia, mutta sitä ei 

nähty erityisen kielteisenä asiana. Yliopistolla oikeastaan kaikki puhuvat sujuvaa englantia ja 

opasteet ovat myös englanniksi, minkä opiskelijat sanoivat helpottavan huomattavasti kam-

puksella liikkumista. 

 

Tampereen yliopiston teknisiin valmiuksiin ja käytettävissä oleviin välineisiin oltiin hyvin 

tyytyväisiä. Esimerkiksi yliopiston uudesta kirjastosta oli paljon myönteistä sanottavaa. Kehit-

tyneet tietotekniset valmiudet tuotiin myös esiin. Opiskelijoiden mukaan puitteet olivat siis 

siinä mielessä kohdallaan. 
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Particularly I was amazed by the library. It’s so amazing and you have so many 

great... so many books. The collection is really very good. For me it was the most 

important thing and I stick to this opinion. (H2) 

 

You can see the difference in standard of living between my country and here. The 

way the libraries are equipped, the computer rooms... (H3) 

 

Suomalaisia opiskelijoita kuvailtiin kansainväliseksi, kielitaitoiseksi ja muita kulttuureita 

ymmärtämään pyrkiväksi joukoksi. Suomalaisten opiskelijoiden runsas matkustelu ja omat 

vaihtokokemukset ulkomailta auttavat heitä näkemään asioita laajemmasta näkökulmasta ja 

näin he ovat oppineet näkemään asioita ulkomaalaisen silmin. On kuitenkin niitäkin, jotka 

eivät ole oleskelleet paljon ulkomailla tai muutenkaan juuri tutustuneet ulkomaalaisiin. Opis-

kelujen myötä kertyneiden tietojen avulla heidän näkökulmansa on silti voinut laajentua, min-

kä ansiosta he pyrkivät ymmärtämään ulkomaalaisia. Tänä päivänä jokaisen oletetaankin ole-

van ainakin jossain määrin kansainvälisesti valveutunut.   

 

It may just be an impression but I have the impression that almost all the students 

are internationally minded. They might not be really turning towards the outside 

world but because of the studies they kind of have a better understanding of the 

peoples outside and they tend to accept other people, try to know them and these 

kind of things. (H3) 

 

Suurin osa oli tyytyväinen yliopiston henkilökunnalta saamaansa apuun. Yliopiston 

Kansainväliset asiat koettiin tarpeelliseksi etenkin opintojen alussa, jolloin järjestetään muun 

muassa orientaatioviikko kaikille uusille ulkomaalaisille opiskelijoille. Moni ei tosin 

juurikaan tarvinnut heidän palveluitaan opiskelujen aloitusvaiheen jälkeen. Erityisesti ISSS:n 

tarjoamaa, etenkin käytännön asioihin liittyvää apua kehuttiin paljon. Muussa, 

akateemisemmassa ohjauksessa tarvittaisiin joidenkin mukaan enemmän apua, vaikka monet 

olivat siihen tyytyväisiä. Esseenkirjoitus oli monille uusi asia Tampereen yliopistoon 

saapuessa, ja siihen tarvittiin apua. Pari opiskelijaa olisi myös kaivannut enemmän pro gradu -

työhön liittyvää ohjeistusta. Toisaalta yksi opiskelija mainitsi, että oli tyytyväinen, kun 

graduntekoprosessi oli laitettu ohjatusti käyntiin jo aikaisessa vaiheessa, eikä moni muukaan 

epäillyt omaa kykyään ja taitojaan kirjoittaa graduaan.  
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... I could totally and positively say about the academic staff because it was ISSS 

when I got help because I did not speak a word of Finnish this time and it was the 

academic staff in the International office in the University of Tampere. Because I 

think whatever I asked, I had an answer... (H9) 

 

I have never written a thesis and this is one of the things that is kind of unfortu-

nate about the program: they haven’t offered anything to teach us on how to do a 

thesis or what needs to be done for a thesis. So I’ve come... no knowledge on how 

to write a thesis or how to write a proposal... (H11) 

 

Monet opiskelijat eivät olleet ainakaan vielä tottuneet itseohjautuvuuteen, sillä vaikka se on 

Suomalaisessa yliopistossa tavallista, näin ei ole useinkaan muualla. Asia nähtiin joko myön-

teisenä tai kielteisenä riippuen siitä, kuinka hyvin opiskelijat kokivat, että oma kontrolli opis-

kelujen suhteen toimii. Itsenäisyys ja vapaus tarkoittavat toisaalta sitä, että opiskelijalta vaadi-

taan paljon, eli se tekee oman opiskelun suunnittelusta haasteellisempaa verrattuna siihen, että 

kurssit ja niiden suoritustavat olisivat ennalta määrättyjä. Kurssivalintojen vapauden lisäksi 

lähiopetustuntien vähyys oli haastateltaville yllätys. Opiskelu Suomessa vaatii kyllä työtä, 

mutta toisaalta täällä saattaa päästä helpommalla, kuin jos opiskelu olisi ohjatumpaa. Se, että 

odotetaan opiskelijoiden olevan hyvin oma-aloitteisia, voi johtaa ongelmatilanteisiin, mikäli 

opiskelijalla on vaikeuksia pyytää tai saada ohjausta. Suurin osa piti opiskelun vapautta peri-

aatteessa hyvänä, etenkin siksi, että se sopi maisteritason opiskeluun, eli aikaan, jolloin oman 

pääaineen perustietämys ja -osaaminen on jo hankittu ja opiskelijat ovat siinä vaiheessa, että 

he pystyvät ottamaan enemmän vastuuta omasta opiskelustaan. Tosin etenkin ne, joilla ei ollut 

työpaikkaa, olivat suorastaan hämmentyneitä kaikesta siitä vapaa-ajasta, jota heillä oli. 

  

And then you go to class, you go to courses and it’s so flexible that you can do this 

or that and  it’s ok, so I get a little relaxed and lazy sometimes. (H1) 

 

I mean, it’s not a good thing necessarily because since I don’t work here, I just 

have a lot of free time. That free time, it sounds nice, but when you have too much 

of it, it can be a distraction. (H11)  
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Tampereella kursseja voi suorittaa monella tavalla, kuten seminaareina, tentteinä tai esseinä, 

mikä vaatii tänne tulevilta totuttelemista. Koulutusohjelmissa, joissa haastateltavat olivat 

opiskelijoina, on melko paljon seminaarimuotoista opetusta perinteisten luentojen sijaan. 

Etenkin juuri seminaareista puhuttaessa tuli esille, että ne ovat opiskelijalle vaativampia, kos-

ka niissä täytyy pystyä keskustelemaan käsittelyssä olevista asioista ja pitämään esitelmiä. 

Toisaalta ne myös antavat opiskelijalle paljon ja muistuttavat luentomuotoista opetusta 

enemmän sitä työskentelytapaa, mihin monessa työpaikassa tulee tottua. Suurin osa piti semi-

naarimuotoisesta opetuksesta ja koki, että seminaareista on enemmän hyötyä kuin pelkille 

luennoille osallistumisesta. Seminaareihin osallistuminen on saanut monia rohkaistumaan ja 

todella käyttämään ja jakamaan sitä tietoa, mikä heillä on. Seminaarit eivät kuitenkaan olleet 

aivan kaikille mieleisiä, sillä kaikki eivät pidä muiden edessä puhumisesta ja omien ajatusten 

esittämisestä julkisesti. Kyse voi toisaalta olla siitäkin, että siihen ei ole totuttu. Esiin nousi 

myös, etteivät opiskelijat aina tunnu tietävän, mitä heiltä odotetaan seminaareissa. Opettajalta 

vaaditaan seminaarin ohjaamisessa panostusta ja suunnittelua sekä tarvittaessa opiskelijoiden 

rohkaisua osallistumaan keskusteluun.   

 

 I feel like I’m more autonomous, more independent, that I can do things by my-

self. Before there was someone sitting high above and pooring knowledge in, and I 

try to poor it in the paper. Today with the seminars and all the gatherings, where 

we have to construct the knowledge... [...] I had some difficulties, a lot of difficul-

ties, like speaking in public and doing, presenting something by myself. But with 

the seminars we have to discuss and sit down and the supervisor makes you feel 

like you can actually do something. You cannot just... I don’t know everything 

and... you start to feel like, to some extend, you can contribute to the acquisition of 

knowledge. (H3) 

 

Haastateltavat olivat kahdesta eri koulutusohjelmasta, minkä vuoksi mielipiteitä koulutusoh-

jelmista ei voida kovin tarkkaan raportoida. Joka tapauksessa voidaan sanoa, että osa oli hyvin 

tyytyväisiä ja he kokivat saavansa koulutusohjelmalta paljon, mutta oli niitäkin, joilla oli kiel-

teistä sanottavaa oman koulutusohjelman järjestelyistä. Tyytyväisimpiä olivat afrikkalaistaus-

taiset opiskelijat, eniten kritiikkiä taas tuli Euroopasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta tule-

vilta. Yhtenä asiana esiin nousi, että maisteritasoiset opiskelijat ovat samoilla kursseilla vasta 

Bachelor-vaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa. Toinen moitteita kerännyt asia liittyi jo 

osin edellä käsiteltyyn yleiseen epäselvyyteen siitä, mitä opiskelijoilta vaaditaan kurssien suo-
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rittamiseksi. Opetukseen liittyvissä ongelmissa pari opiskelijaa arveli, että yliopistolla ei ehkä 

ole varaa järjestää enempää opetusta, mikä voisi parantaa tilannetta. Toisaalta omaa ohjelmaa 

kehuttiin erittäin hyväksi ja oltiin tyytyväisiä valintaan ylipäätään tulla Tampereen yliopistoon 

opiskelemaan.  

 

We are together with Bachelor, with exchange students, all in the same room. So 

to get our grades as Master’s students, we have to write like a longer essay or 

something extra. So I think that for all the foreign students, we have talked a for-

mal talk that we didn’t expect that, we were really expecting like Master...  like 

own lectures, let’s say. (H10) 

 

I would say it’s very interesting , I’m very interested in the subjects. [...] so I’m 

satisfied, and we have some good professors, I think, and, overall, I’m satisfied. 

(H6) 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että yliopistolla viihdyttiin hyvin. Yliopisto tarjoaa erittäin hy-

vät tekniset välineet ja puitteet opiskelulle. Ulkomaalaisen opiskelijan on helppo olla ja liik-

kua yliopistolla koska esimerkiksi opasteet ovat englanniksi. Myös suomalaiset, kohtalaisen 

kansainvälisesti suuntautuneet opiskelijat myötävaikuttavat viihtymiseen. Henkilökunnalta 

saatu apu koettiin arvokkaaksi ja suurin osa sanoi saavansa sitä riittävästi. Tosin akateemisissa 

kysymyksissä, esimerkiksi esseenkirjoitukseen sekä gradun tekoon liittyvissä asioissa ohjaus-

ta voisi olla enemmänkin.  

 

Suomalaisessa yliopistossa opiskelu eroaa monista maista etenkin lähiopetustuntien vähyyden 

ja akateemisen vapauden suhteen, sillä opiskelu on hyvin itseohjautunutta. Osalla haastatel-

luista ei esiintynyt ongelmia itseohjautuvuuden kanssa, mutta oli niitäkin, jotka eivät tienneet, 

mitä heiltä odotettiin, ja tämä aiheutti ongelmia sopeutumisessa opiskelijaksi Tampereen yli-

opistoon.  

 

Opintoja voi suorittaa Tampereen yliopistossa hyvin monella eri tavalla. Seminaariopinnot 

sopivat vastausten perusteella etenkin maisteriopintoihin, jolloin oman alan perustiedot on jo 

hankittu ja pystytään keskustelemaan muiden kanssa tuoden esiin omiakin näkemyksiä. Ylei-

sesti ottaen opintokokonaisuuksien suunnittelu vaatisi opiskelijoiden mukaan joiltain osin 

lisää panostusta, sekä pedagogisessa mielessä että käytännön järjestelyissä.  
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5.1.4 Yhteydet suomalaisiin sekä muihin ulkomaalaisiin opiskelijoihin 

Kuudella haastateltavalla oli ennen maisteriohjelmaan tuloa jokin kontakti Suomeen. Kun on 

yksi kontakti, niitä syntyy helposti lisää. Suomalaisiin opiskelijoihin tuntuu kuitenkin olevan 

kohtalaisen vaikea tutustua täysin ”puhtaalta pöydältä”, kun kumpikaan osapuoli ei osaa lä-

hestyä toista. Ulkomaalaisten opiskelijoiden yhteyksistä suomalaisiin opiskelijoihin voidaan 

sanoa, että tulos ei ollut aiemman tutkimuksen valossa yllättävä: ulkomaalaisille opiskelijoille 

ei useinkaan synny vahvoja suhteita suomalaisiin opiskelijoihin. Suomalaisten opiskelijoiden 

suhtautuminen ulkomaalaisiin opiskelijoihin on kuitenkin hyvin myönteistä, ja molemmin-

puolista kiinnostusta yhteiseen toimintaan on havaittavissa.  

 

Ulkomaalaisille opiskelijoille yksi tapa tutustua suomalaisiin opiskelijoihin ja luoda hyödylli-

siä kontakteja on järjestetty toiminta, jota on Tampereen yliopistossakin tarjolla. Sitä tarjoaa 

muun muassa Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) sekä eri ainejärjestöt. Kaikki 

haastateltavat eivät kuitenkaan olleet osallistuneet aktiivisesti opiskelijatoiminnassa. Eräs 

asia, joka voi tulosten mukaan hankaloittaa toiminnan aloittamista suomalaisten ja ulkomaa-

laisten opiskelijoiden välillä, on hyvin alkoholikeskeinen mielikuva opiskelijatoiminnasta. 

Kuva ei välttämättä vastaa todellisuutta, mutta voi aiheuttaa sen, etteivät kaikki lähde mukaan. 

Asia tuli esille hyvin useassa haastattelussa, joista osassa tämä koettiin jopa kiusallisena. Nii-

den kohdalla, jotka eivät erityisesti maininneet haluaan osallistua opiskelijatoimintaan, syynä 

saattoi olla juuri se, että sitä ei osattu nähdä muunlaisena kuin sellaisena, mihin liittyy alkoho-

lin käyttöä. 

 

Näiden tulosten mukaan ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden sosiaalinen verkosto ei käy-

tännössä näyttänyt muodostuvan kovin usein opiskelijatoiminnan kautta. Toisaalta esimerkik-

si Tamyn järjestämissä aktiviteeteissa on yleisesti ottaen paljon opiskelijoita mukana, varmas-

ti myös ulkomaalaisia, joten aineiston pohjalta voidaan vain olettaa, että ulkomaalaiset tutkin-

to-opiskelijat eivät olisi kovin aktiivisia toimijoita Tamyssa. Mahdollisuuksien olemassaolo 

tiedostetaan ja nähtiin sinänsä erittäin myönteisenä asiana, mutta toisaalta esiintyi myös halut-

tomuutta ottaa itse osaa toimintaan. Joissakin tapauksissa koettiin, että toimintaan osallistu-

mista ei nähty tarpeellisena muiden kontaktien ja aktiviteettien olemassaolon takia. 

 

Haastateltavien joukossa oli pari opiskelijaa, jotka olivat aktiivisesti mukana opiskelijatoi-

minnassa. Toinen heistä oli sitä kautta tutustunut myös suomalaisiin opiskelijoihin. Tamyn 

järjestämä tuutorointi opiskelujen alussa nähtiin myös yhtenä keinona tutustua suomalaisiin 
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opiskelijoihin, ja se antoi parille haastateltavalle paitsi käytännön apua ja tukea, myös mah-

dollisuuden luoda sosiaalista verkostoa. Kaikilla haastateltavilla ei ollut tuutoria ollenkaan, 

sillä he olivat saapuneet Suomeen melko myöhään, lukukauden jo alettua, tai heillä oli aiempi 

kontakti suomalaiseen opiskelijaan, eikä siksi tarvetta tuutoriin. Toiset olivat erittäin tyytyväi-

siä tuutorointiin, toiset taas eivät. Tämä riippuu varmasti osittain tuutorien omasta aktiivisuu-

desta ja kyvyistä. Tuutorille voi olla rankkaa, jos tuutoroitavia on monta ja heillä on todella 

erilaisia tarpeita, jolloin hän ei pysty huomioimaan kaikkia tasapuolisesti. 

 

You have this Tamy thing here, and they are very active, I was really surprised.  

And they really want to approach foreign students as well. So if I personally was 

more social and if I was more interested, I definitely think that I could be part of 

the student community here.  (H5) 

 

Because of this student organization, it’s very easy to get to know other people 

who share the same academic interests and are the same age and everything, are 

young people like you... (H6) 

 

 I was lucky enough to have a tutor, who helped me, not only the first week that we 

are supposed to have them, but even three months that followed my arrival. 

Through her I got to know some other people... (H3) 

 

Parin haastateltavan puheista kävi selkeästi ilmi, että halukkuutta tutustua suomalaisiin pa-

remmin löytyisi. Yhdenkin suomalaisen tunteminen saattaa jo vaikuttaa siihen, että opiskelija 

lähtisi tämän kanssa yhdessä mukaan erilaisiin aktiviteetteihin. Uusia tuttavuuksia voi syntyä 

ihan missä vain, jopa lähes sattumalta vaikkapa kaupungilla, tai muiden ihmisten kautta. Aina 

ei tuntunutkaan olennaiselta, että tuttavat olisivat opiskelijoita, vaan että saataisiin luotua 

omaa verkostoa, joka ulottuu yliopiston ulkopuolellekin. Tutkinto-opiskelijat tutustuivat uu-

siin ihmisiin myös erilaisten harrastusten ja muiden aktiviteettien parissa. Oli kuitenkin melko 

tavallista, että Suomessa oli asuttu jo melko kauan, mutta suurin osa tuttavista ei ollut suoma-

laisia.  

 

Ulkomaalaisilla opiskelijoilla on myös omaa toimintaa, joko suomalaisten järjestämää tai ul-

komaalaisten opiskelijoiden itsensä organisoimaa, johon voi osallistua kuka tahansa Tampe-

reen yliopistossa opiskeleva ulkomaalainen opiskelija. Kuitenkin kuusi haastateltavaa totesi, 
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että he kokevat itsensä täysin erillisenä ryhmänä verrattuna vaihto-opiskelijoihin, jotka osal-

listuvat paljon tähän toimintaan. Perustelut vaihto-opiskelijoista erottumiseen liittyivät lähinnä 

siihen, että tutkinto-opiskelijat ottavat opiskelunsa vakavammin, eikä heillä siksi ole saman-

laisia vapaa-ajanviettotapoja kuin vaihto-opiskelijoilla. Monet vaihto-opiskelijat viettävät 

tutkinto-opiskelijoiden mukaan paljon aikaa matkustellen ja juhlien. Maisterintutkinto-

opiskelijat opiskelevat Tampereen yliopistossa ainakin kaksi kertaa kauemmin kuin vaihto-

opiskelijat, minkä vuoksi Suomessa olon uutuudenviehätys ehtii jo kaikota ja opiskelu muut-

tua arkisemmaksi. Tutkinto-opiskelijoilla opiskeluun liittyvät tavoitteet ovat kovemmat kuin 

vaihto-opiskelijoilla, koska pitää saada kokonainen tutkinto valmiiksi parissa vuodessa. 

 

 There is an organization for international students and every day they have some-

thing to do. They go to a bar, they have sauna meetings or they take the boat to 

Stockholm but I have never attended one because I feel different from being an ex-

change student. I think the exchange students... if you look at a group of interna-

tional students in the cafeteria, let’s say, you can distinguish between exchange 

and degree students. Exchange students are like... they think that they come here 

for partying. (H8) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kontaktit suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden 

välillä ovat melko vähäisiä. Monien haastateltavien vastauksissa tulikin ilmi halu tutustua 

suomalaisiin ja suomalaiseen kulttuuriin ihan yleisellä tasolla. Tutustumisen ja verkostojen 

luomisen kannalta ei siis ole välttämätöntä, että he opiskelevat Tampereen yliopistossa, sillä 

usein tavoitteena on samanhenkisten ystävien löytäminen.  

 

Voi olla, että uudentyyppiselle suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden väliselle kans-

sakäymisen muodolle olisi tarvetta, mutta haastateltavien vastausten perusteella ei voida mää-

ritellä, mitä se voisi olla. Tutkinto-opiskelijat tekivät selvän eron itsensä ja vaihto-

opiskelijoiden välille. Näin ollen voisi ajatella, että he saattaisivat tarvita enemmän omia akti-

viteetteja. Monissa vastauksissa tuli esille alkoholin käyttö opiskelijariennoissa, jota monet 

ulkomaalaiset opiskelijat saattavat vierastaa monesta eri syystä.  

 

Opiskelijatoimintaan osallistuminen, ja hyvät sosiaaliset suhteet yleensäkin, vaikuttavat yhte-

nä tekijänä uuteen ympäristöön sopeutumiseen. Kontaktien lisääntyminen muiden opiskelijoi-

den, sekä suomalaisten että ulkomaalaisten, kanssa lisää viihtyvyyttä ja auttaa sopeutumaan. 
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5.1.5 Kielen merkitys sopeutumisessa  

Jokaisen haastattelun aikana esiin nousivat kysymykset kielitaidosta tai sen puutteesta. Seu-

raavaksi käsitellään kielitaitoa sekä suomen että englannin kielen taidon kautta, eli tarkastel-

laan ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden suomen kielen taitoa sekä opiskelua englannin 

kielellä ja mahdollisuuksia selvitä Suomessa pelkän englannin kielen taidon avulla. Usein 

koettiin, että englannin kielellä pärjäsi hyvin, etenkin yliopistolla, mutta silti jokainen, joka ei 

osannut suomen kieltä, tunsi kielitaidon puutteen jättävän heidät jostakin ulkopuolelle. Ne 

haastateltavat, jotka osasivat suomea, kokivat sen parantaneen heidän mahdollisuuksiaan so-

peutua Suomeen uusien sosiaalisten suhteiden ja parempien opiskelu- ja työmahdollisuuksien 

kautta. Suomen kielen taidon oppimista pidettiin yleisesti tavoiteltavana asiana ja tavoitteena, 

johon tulisi pyrkiä opiskelun aikana. Vaikka englannilla pärjää, ei Suomessa puhuttavaa eng-

lantia kuitenkaan voida pitää samana asiana kuin vaikkapa Iso-Britanniassa puhuttavaa eng-

lantia. 

 

I know how English is spoken in England. In here, people don’t speak such good 

English. Compared to England, of course. This is, kind of like, international Eng-

lish. So I didn’t come here to learn English. This is a wrong place for that. This is 

a good place to learn Finnish. So from the beginning I wanted to learn... (H6) 

 

Kolme haastateltavaa puhui suomea niin hyvin, että esittäytyi haastattelutilanteen alussa, en-

nen varsinaisen haastattelun alkua, suomeksi. Heistä ainakin kaksi haastateltavaa puhui suo-

mea niin sujuvasti, ja haastattelujen teko olisi luultavasti onnistunut suomeksikin. Johdonmu-

kaisuuden vuoksi kaikkia haastateltiin kuitenkin englanniksi.  

 

Suomea opiskeltiin, ja oli opiskeltu, lähinnä yliopiston Kielikeskuksessa, mutta yksi haastatel-

tava kävi suomen kielen tunneilla Tampereen kaupungin kulttuurikeskus Unipointissa. Kaikki 

haastateltavat eivät opiskelleet suomea tällä hetkellä. Syynä olivat pääasiassa jo hyvä suomen 

kielen taito sekä muut kiireet, mutta yksi haastateltava oli päättänyt luopua ajatuksesta, koska 

ei ollut aikeissa jäädä Suomeen. Suomen kielen opiskelu koettiin usein melko vaikeaksi kielen 

erikoisuuden vuoksi, mutta myös muista syistä. Suomen kielen kursseille pitää osallistua ah-

kerasti ja tunteja on usein, mutta muiden opintojen vuoksi osallistuminen voi olla hankalaa. 

On hyvin ymmärrettävää, että kielen opiskelu vaatii paljon panostusta ja osallistumista, mutta 

tuntien ajoitus sai osakseen kritiikkiä. Muutama haastateltava mainitsi siitä, kuinka suomea 

puhumaan oppii parhaiten luonnollisessa ympäristössä suomalaisten kanssa. Eräs haastatelta-
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va totesi, että suomen kielen opiskelu on hankalaa siksi, että suomea opetetaan usein kirjakie-

len muodossa, mikä ei ole luonteva tapa puhua.  

 

And also, if I do Finnish, it’s four days a week, from twelve to two o’clock. And 

it’s a very, very good chance that you are going to have another class at the same 

time, on one of these days. It really messes things up. I’m really not happy with the 

way that happens. And especially when it’s a Finnish class. You can only miss 

three classes or something. (H4) 

 

Yes, if you want to learn Finnish, don’t go to study it at the university! Not in a 

course. Because, personally, I know that because I went there and I listened to the 

course, and after a month, they were still talking like “minulla on... – I don’t know 

–  poikaystävä” or something like that you know... people don’t speak like that. I 

think you should teach, the Finns should teach Finnish to foreigners, this ‘pu-

hekieli’, not this ‘kirjakieli’. At least they should emphasize ’puhekieli’. (H6) 

 

Paria opiskelijaa oli jäänyt harmittamaan, etteivät he olleet voineet osallistua kursseille, joita 

järjestettiin vain suomen kielellä. Pääasiassa englanninkielinen opetustarjonta kuitenkin koet-

tiin laajaksi ja tässä yhteydessä mainittiin siitäkin, kuinka joustavia tässä asiassa ollaan: jos-

kus voi olla mahdollista suorittaa suomenkielisiä kursseja esimerkiksi tentillä tai esseellä, 

vaikka se ei olekaan sama asia kuin opetukseen osallistuminen.  

 

Kieleen liittyvät ongelmat olivat huomattavasti useammin yliopiston ulkopuoliseen maail-

maan kuin yliopiston sisälle sijoittuvia. Yliopistossa on lähinnä harvinainen poikkeus, jos 

suomalainen opiskelija ei osaa vastata englanniksi esitettyyn kysymykseen kielen takia. Yli-

opiston ulkopuolella esimerkiksi työnhaku, autokoulun käyminen, pankissa ja kaupassa asi-

ointi sekä monen muun asian tekeminen on paljon hankalampaa suomen kielen taidon puut-

teen vuoksi. Yleisesti ottaen sekin, ettei ymmärrä, mitä ympärillä puhutaan, voi olla raskasta. 

Näin ollen yhteisöllisyyttä saatetaan hakea eri maalaisista ihmisistä koostuvasta ryhmästä, 

johon kuuluu ihmisiä, joilla on eri äidinkieliä ja kansalaisuuksia, mutta yhteisenä kielenä eng-

lanti.  

 

... around the university, you don’t need to ask “do you speak English?” just start 

speaking. (H8)                
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When you go to a bank, into the town, the first thing is that you have to press a 

button and you have no idea what you are pressing. It’s kind of scary. (H4) 

 

You don’t understand signs, you don’t understand what people are talking about, 

the people sitting next to you...  it’s hard. And you don’t know where to go and 

even if you go to a supermarket, sometimes I don’t know what I’m buying because 

it’s either in Finnish or Swedish, not in English, so...  sometimes I buy something 

even if I don’t know what is in the package. But even if I still can’t talk Finnish or 

can’t understand, but still, you get used to the way of life, you understand what 

they mean, and for example, yesterday a guy at the supermarket asked me whether 

I needed a bag in Finnish. I said no. I understand what he was asking but I don’t 

understand Finnish. I just guessed what he was asking. That’s the like way of life 

and it takes time to get used to it. (H8) 

 

Ulkomaalaiset eivät ymmärrettävästi halua jokaisessa eteen tulevassa tilanteessa tuoda esiin 

sitä, etteivät ymmärrä suomen kieltä ja yrittävät pärjätä ilman apuakin. Englannin kielellä 

pärjättiin joidenkin haastateltavien mukaan puhetilanteissa melko hyvin, mistä moni olikin 

alussa yllättynyt. Toisaalta kuitenkin yksi haastateltava totesi myös suoraan, ettei englannin 

kielellä aina pärjää Suomessa kaikissa tilanteissa.  

 

When I arrived here, I was so impressed because right from the airport of Tam-

pere, the police officers could understand me and the bus driver could understand 

me, so I said “ok, this problem of language is already eliminated”. (H7) 

 

Many people say that everybody speaks English but it’s not true. It’s definitely not 

true. (H2)  

 

Opettajien kielitaitoa kommentoitiin kaiken kaikkiaan vähän, joten ilmeisesti molemminpuo-

lisessa ymmärtämisessä ei ollut suuria ongelmia. Tietenkin jokaiselle oma äidinkieli on lähei-

sin, ja sillä on helpoin kommunikoida, mutta jos jonkin toisen kielen taito on vahva, ei on-

gelmia usein pääse syntymään. Pari opiskelijaa, jotka olivat opiskelleet aiemmin englannin 

kielellä maassa, jonka virallinen kieli ei ole englanti, totesivat, että on hyvä, että Suomessa 

opiskellessa kieli tosiaan pysyy englannissa, eikä vaihdu välillä opettajan äidinkieleen. Tämä 
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riski olisi olemassa, jos opettajalla ja suurimmalla osalla opiskelijoista olisi äidinkielenään 

jokin muu kieli kuin englanti ja englannin kielen taito olisi hieman liian heikko.   

 

I think the students are better when they follow the lectures in English because 

there’s more dialogue with the professor and everything. But I think the professors 

are better when they talk in Finnish, that’s for sure. I’ve seen people making lec-

tures in English and in Finnish and there’s a difference. In their mother tongue, 

they do the best. (H6)  

 

...at times the lecturer has to divert from English to (omalle kielelle) in order to 

make the [...] students to understand. But here it is not like that, I think because 

before you had been admitted to do Master’s, they make sure your English is up to 

that level that you can understand the lecturer, so it is really, really quite interest-

ing. Because I was thinking “ok, they will talk for 30 minutes in English and then 

30 minutes in Finnish which would be boring” but I have not witnessed that situa-

tion here. (H7)    

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kieleen ja kielitaitoon liittyvät kysymykset jakautuivat pu-

heeseen toisaalta suomen ja toisaalta englannin kielen taidosta. Tampereen yliopistossa on 

erikoista, että ulkomaalaiset opiskelijat opiskelevat englannin kielellä, siis muulla kuin koh-

demaan kansalaisten kielellä. Suomen kielen taito helpottaa sopeutumista, mutta myös hyvä 

englannin kielen taito mahdollistaa sopeutumisen ja suhteiden luomisen. Ilman suomen kielen 

taitoa olo koetaan kuitenkin hiukan ulkopuoliseksi. Yliopiston ulkopuolella englannin kielellä 

selviämiseen suhtauduttiin vaihtelevasti, sillä suomalaisten kielitaito ja esimerkiksi palvelui-

den saaminen englanniksi koettiin joissain vastauksissa hyväksi, kun taas joissain tuli esiin 

ongelmiakin. 

 

Ihminen on aina vahvimmillaan kommunikaatiossa omalla äidinkielellään ja tämä pätee myös 

opettajiin. Vastausten perusteella koettiin tärkeänä, että Tampereen yliopistossa ollaan reiluja 

ja pidetään kaikki mukana keskustelussa, eli kieltä ei vaihdeta välillä suomeen, jolloin osa 

tippuisi välittömästi pois keskustelusta. Englannin kielellä voi suorittaa paljon kursseja ja jos-

kus on myös mahdollisuus erityissopimuksiin jonkin suomenkielisen kurssin suorittamisesta 

englanniksi. Tähän haastateltavat olivatkin tyytyväisiä.   
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5.1.6 Kokemus omasta itsestä opiskelijana Tampereen yliopistossa  

Viihtyminen yliopistolla vahvistaa kokemusta omasta itsestä yliopiston osana ja täysivaltaise-

na jäsenenä. Pari opiskelijaa sanoi olevansa melko irrallaan yliopistosta, mutta sitä ei välttä-

mättä kaikissa tapauksissa nähty kielteisenä asiana. Elämänvaihe saattoi olla sellainen, ettei-

vät nämä opiskelijat nuoresta iästään huolimatta kokeneet tarvitsevansa yliopistoa ”yhteisö-

nä”, vaan vain lähinnä opiskelivat itsenäisesti ja tekivät tutkielmiaan. Suurin osa olisi kuiten-

kin mielellään enemmänkin kiinni yliopistomaailmassa.  

 

Jos ulkomaalainen opiskelija tietää lähtevänsä pois Suomesta heti maisterintutkinnon suoritet-

tuaan, se vaikuttaa varmasti jollakin lailla myös yliopiston ”omaksi” kokemiseen. Kaksi vuot-

ta on silti melko pitkä aika opiskella yliopistolla, jolloin väliaikaisuuden tunne saattaa jo vä-

hentyä. Eräs vasta noin puoli vuotta Tampereen yliopistossa opiskellut haastateltava totesikin, 

että tunne yliopistoon kuulumisesta tulee varmasti lisääntymään ajan myötä.  

 

I feel as part of this university. Even though I feel deep in myself that I’m here for 

a program that lasts for a particular time. I don’t feel like I’m just like some stu-

dent that is attached to a program for some time... I feel like I’m fully part of this 

university for the time that I’m studying here. I feel it’s because of the way I have 

been treated and the access I have to all the resources of the university. It makes 

me feel like totally part of the university. (H3) 

 

Day by day much more [...] I feel like this is my university. [...] day by day we get 

used to it and this is the second semester and we have two more months. I’m sure 

it will be much better the next year. (H8) 

 

Yliopistoon kuulumisen tunnetta lisäsi henkilökunnan välittömyys sekä heidän mahdollisuu-

tensa ja halunsa auttaa jokaista opiskelijaa henkilökohtaisesti. Vastauksissa olikin monin pai-

koin havaittavissa tyytyväisyyttä, jota syntyy välittömässä ja kannustavassa ympäristössä. 

Avoin ja keskusteleva ilmapiiri on läsnä esimerkiksi seminaareissa, mikä vaikuttaa myöntei-

sesti viihtyvyyteen ja yliopiston omaksi kokemiseen.  
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...but here it’s like, you are in your own sitting-room in your house, with your fam-

ily talking, the relationship between the teachers and the students. If you have a 

problem, the teachers talk to you, they have all the parental attitudes in them. It’s 

like they want you to pass, they want you to achieve the knowledge you came to 

achieve. But back home, there is no contact. Imagine you as a single teacher, 

standing before 700 heads. (H7) 

 

Yliopiston omaksi kokemiseen vaikutti kielteisesti seikka, joka tuli tuloksissa jo aiemmin 

esille: lähiopetusta on vähän verrattuna siihen, mihin haastateltavat olivat tottuneet. Näin ollen 

yliopistolla tulee yksinkertaisesti oltua vähemmän. Yhteisöllisyyden tunnetta ei pidetty kovin 

vahvana, mitä voi selittää juuri lähiopetustuntien vähyydellä, joten se ei tunnu yhtä vahvasti 

omalta paikalta kuin silloin, jos siellä vietettäisiin esimerkiksi kaksi kertaa enemmän aikaa. 

Toinen syy oli, että kursseilla, joita saa Tampereen yliopistossa valita melko vapaasti, oli 

usein uusia ihmisiä joita ei entuudestaan tunnettu, mikä johti suhteellisen pinnallisiin kontak-

teihin muiden opiskelijoiden kanssa. Yliopiston toimivuus ja hyvät palvelut lisäävät viihty-

vyyttä ja sitä kautta osaltaan tunnetta yliopistoon kuulumisesta. Seuraavassa sitaatissa mainit-

tu Atalpa viittaa Akateemisen Tampereen liikunta- ja palvelutaloon, joka on keskustakampuk-

sen alueella ja josta löytyvät Tampereen yliopiston liikuntapalvelut. 

 

...actually I don’t do so many activities in the university, and since the courses are 

quite... not often, that’s really strange for me because I used to attend every single 

day the whole semester. [...] I feel a little distant, but when I’m here I’m part of 

the university because I eat here very often, I eat all the time at the university. 

That’s very nice, that’s very important because it’s cheaper and it’s good to come 

here to eat and to interact with people. [...]And I also go to Atalpa to do my exer-

cises. (H1) 

 

Eräs opiskelija sanoi, että kokee enemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta omaan maisteriohjel-

maansa ja ISSS:ään kuin koko yliopistoon. Muilta ei suoranaisesti tullut vastaavanlaisia kom-

mentteja, mutta monin paikoin voi vastauksista huomata, että he arvioivat itseään lähinnä 

englanninkielisen maisteriohjelman, eivät koko Tampereen yliopiston opiskelijoina. Syynä 

tähän on osittain varmasti kontaktien vähyys suomalaisten opiskelijoiden kanssa sekä suomen 

kielen taidon puute. 

 

 46 



I feel more part of the program and more part of ISSS than I do with the university 

as a whole, I think. But that could just be because of me, it’s not necessarily some-

thing that’s the university’s fault. I mean, there’s plenty of clubs and stuff I could 

join... (H11)  

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ulkomaalaisten opiskelijoiden suomalaiseen yliopistoon 

kulumisen tunnetta lisäävät henkilökunnan tuki, yliopiston palvelut ja hyvät tekniset valmiu-

det ja välineet, kontaktit muiden opiskelijoiden kanssa sekä syntyneet verkostot. Yliopistoon 

kuulumisen tunnetta puolestaan vähentää lähiopetuksen vähyys, henkilökohtaiset syyt sekä 

laajat kurssienvalintamahdollisuudet, mistä aiheutuu kurssikavereiden jatkuva vaihtuminen.  

 

Suomalaisista opiskelijoista irrallaan oleminen vaikuttaa osaltaan siihen, ettei koko yliopistoa 

koeta omaksi, vaan oma koulutusohjelma tuntuu tärkeämmältä kontekstilta. Tuloksista kävi 

selkeästi ilmi, että sopeutuminen tapahtuu ajan myötä ja yliopistoon kuuluvuuden tunne li-

sääntyy opiskelun loppua kohti.  

5.2 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden kokemuksia kulttuurista ja 

kulttuurieroista  

Tässä alaluvussa käsitellään ulkomaalaisten opiskelijoiden kokemuksia kulttuurista ja kulttuu-

rieroista sekä suomalaisessa yliopistomaailmassa että sen ulkopuolella. Viimeisessä osassa 

otetaan asiaan hiukan erilainen näkökulma yliopistomaailmaan liittyvään kulttuuriin ja tarkas-

tellaan sitä, voiko ulkomaalainen tutkinto-opiskelija ylittää kansallisten kulttuurien rajat ja 

tuntea yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden saman alan opiskelijoiden ja ammattilaisten kans-

sa jakaen samanlaiset perustiedot ja -taidot sekä käsitteistön. 

5.2.1 Kulttuurierot yliopistossa  

Kukaan kotimaansa ulkopuolella opiskeleva ei voi välttyä kokemasta kulttuurieroja. Niitä 

tulee ilmi myös yliopiston sisällä esimerkiksi kommunikoinnin ja erilaisten opiskelukäytäntö-

jen muodossa. Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat ovat selvästi sekä suomalaisista opiskelijois-

ta että vaihto-opiskelijoista erillinen joukkonsa ja säännöllisiä kontakteja ei välttämättä ollut 

muihin kuin ISSS:n puitteissa toimiviin opiskelijoihin ja opettajiin sekä muuhun henkilökun-

taan. Tämä vaikutti epäilemättä myös tämän tutkimuksen tuloksiin, sillä kontaktien vähyyden 

vuoksi kulttuurienvälisiä kohtaamisiakaan ei ollut paljon. 
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Suomalaisessa yliopistossa oli monelle haastateltavalle ennalta tuntemattomia käytäntöjä 

kurssien suorittamisessa. Kuten edellä todettiin, vaihtoehtoja saattaa joskus olla useita, eli 

suoritustavat vaihtelevat kurssista riippuen. Valinnanvapaudet ja tottumattomuus itseohjautu-

vuuteen aiheuttivat ainakin alussa monelle paljon mietittävää ja erot ovat ilmeisesti erittäin 

suuria verrattuna siihen, minkälaista opiskelu on monessa muussa maassa. Tämä voidaan 

nähdä tekijänä, joka liittyy suomalaisen yliopiston toimintakulttuuriin. 

 

If you can’t take some courses, you can take book exams. You have the impression 

that there are kind of unlimited possibilities to achieve your goal, even in a quite 

limited time. The possibilities here are... I don’t know in how many places in the 

world you have... (H3) 

 

Opettajan ja opiskelijan suhde nähtiin Suomessa todella välittömänä, mikä tuli esille monessa 

haastattelussa ja koettiin erittäin hyvänä asiana. Opettajaa voi lähestyä tuttavallisesti eikä tar-

vitse miettiä esimerkiksi sitä, kuinka virallista puhuttelua tulisi käyttää. Opiskelijat myös ko-

kivat, että verrattuna muissa maissa opiskellessa hankittuihin kokemuksiin, Suomessa on 

helppo saada yhteys opettajaan, jos on jotakin kysyttävää. Suomalaisessa yliopistossa on luot-

tamuksen ilmapiiri, mikä helpottaa opiskelua. Eräs suomalaiseen yliopistokulttuuriin liittyvä 

tekijä, joka tuli selvästi esille monessa vastauksessa ja joka liittyy opettajien ja opiskelijoiden 

väliseen vuorovaikutukseen, on myös sähköpostin käyttö. Vaikka sähköpostin käyttö on yleis-

tä jo muuallakin maailmassa, on kuitenkin paljon maita, joissa se ei vielä kuulu päivittäiseen 

kommunikaatioon opettajien ja opiskelijoiden välillä. Kommunikoinnin opetushenkilökunnan 

kanssa siis koettiin onnistuvan kaiken kaikkiaan hyvin helposti suomalaisessa yliopistossa. 

 

It is different in that sense that, the contact with professors, for example, well, the 

professors here are much more approachable. So you can approach them, like, 

much easier, for example visit the offices or just email them. (H5) 

 

I mean, there’s a lot of trust in this place. You also trust foreigners. You can easily 

get a book or go to the internet and read the articles and whatever... (H6) 
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... and emails. I mean, Internet, it’s a blessing, because in (kotimaassa) my univer-

sity, which is like big university, big city, plenty of students, most of them doesn’t 

use email [...] so when I came here, this was amazing. There is internet and the 

communication is so fast. (H2) 

 

Haastatellut opiskelijat olivat halukkaita ymmärtämään suomalaisen yliopiston toimintaperi-

aatteita ja -kulttuureita. Toiset ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat nähtiin ikään kuin samassa 

veneessä oleviksi ja eri maista tulevien välisiä kulttuurieroja ei näin ollen nähty samalla taval-

la merkityksellisinä yliopiston puitteissa toimittaessa. Kun lähes jokainen tulee eri maasta, on 

löydettävä yhteisiä tapoja toimia, eikä näin ollen voida kiinnittää suurta huomiota opiskelijoi-

den omiin, erilaisiin kulttuurisiin piirteisiin. Mitä tulee suomalaisiin opiskelijoihin, jotka ovat 

tulosten valossa hiukan kansainvälisempää väkeä kuin keskivertosuomalaiset, he eivät kuiten-

kaan ole sisäänpäinkääntyneitä – ainakaan, jos heillä jo on ulkomaalaisia ystäviä. 

 

... we are all in the same situation, and everybody has different ideas and cultural 

backgrounds, so when we talk, we talk only to share experiences, not to confront 

any experiences. (H1)    

 

Finns are quite warm and welcoming when they already have other foreigners as 

friends so they already know how to interact, to behave with another foreigner. 

(H1) 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Suomalaiseen yliopistokulttuuriin liittyvät asiat, jotka 

haastateltavat olivat panneet merkille, liittyivät lähinnä opettajan ja opiskelijan suhteeseen, 

suomalaisiin opiskelijoihin ja kontakteihin, jotka oli luotu heidän kanssaan sekä sähköpostin 

käyttöön opettajan ja opiskelijan välisessä kommunikaatiossa. Eräs keskeinen suomalaisen 

yliopiston piirre on suuri joustavuus kurssien suoritustavoissa ja valinnan mahdollisuuksissa. 

Lisäksi eräs asia, joka tuli esille jo aiemmin tuloksissa, eli opiskeluun liittyvät käytännöt, ku-

ten tavat pitää seminaareja, ovat nimenomaan suomalaiselle yliopistokulttuurille tyypillisiä.  

 

Suomalainen yliopistoympäristö koetaan viihtyisäksi siksi, että täällä luotetaan opiskelijoihin. 

Muiden ulkomaalaisten opiskelijoiden kulttuurit eivät nousseet keskeiselle sijalle, mitä voi-

daan selittää tavoitteiden keskittymisessä suomalaisen kulttuurin ymmärtämiseen. Yliopistos-

sa toimitaan aina jonkin tietyn päämäärän saavuttamiseksi, ja tavoitteena on yleensä osapuol-
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ten välinen yhteisymmärrys, minkä vuoksi kulttuurierot jäävät yliopistomaailmassa usein vä-

hemmälle huomiolle.  

5.2.2 Kulttuurierot yliopiston ulkopuolella 

Kulttuurierojen yksityiskohtaiset, esimerkinomaiset kuvaukset jäivät monessa tapauksessa 

melko pinnallisiksi, mikä johtuu ehkä siitä, että kulttuurierojen analysointi on melko vaikeata 

etenkin tilanteessa, jossa kaikki tuntuu uudelta ja ihmeelliseltä. Eräs esimerkki, joka liittyi 

tuutorryhmän kanssa sattuneeseen tilanteeseen havainnollistaa, miten kaksi erilaista kulttuuria 

todella törmäsivät toisiinsa. Tällainen tapaus olisi voinut sattua muuallakin kuin yliopistolla, 

missä tahansa paikassa, jossa on ruokailussa itsepalvelu.  

 

I remember something that happened during a party... it was something that was 

cultural. I’m used to...  back home boys are treated in a kind of special way. I eat 

and they serve me, the girls would take the plate and bring it back. The first thing 

that I remember was that everybody had to go and do the service by themselves 

and after you have to take your plate, maybe to the kitchen or something. I’m men-

tioning this because of the thing that followed. I was served, I got myself served, 

by an Italian girl, an exchange student, and when I finished eating, I handed the 

plate to her. And the reaction that came from my tutor, the Finnish girl, was very 

angry and outraged about my attitude. I couldn’t understand it but... I remember 

everything she said. It was like “give it back to him, where does he think he is. 

Why should he just sit down and have people serve him like that. And she followed 

– went on saying – women are not your slaves. You have to remember that here 

everybody is equal.” I remember that, it’s something that still comes back to my 

mind. (H3) 

 

Toisaalta pari Euroopan maasta tulevaa totesi, että suomalainen mielenlaatu on kohtalaisen 

lähellä heidän omaa kulttuuriaan, minkä vuoksi on oikeastaan helpompi nimetä yhtäläisyyksiä 

kuin eroja oman ja suomalaisen kulttuurien välillä, eikä niin sanottua kulttuurishokkiakaan 

pääse syntymään. 

 

Finnish and (kotimaan) cultures are very similar. Starting from food culture and 

also the mentality, I would say, there are some slight differences but I wouldn’t 

say I have ever experienced a cultural shock here.  (H5) 
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Se, mitä tapahtuu kulttuurienvälisen ”yhteentörmäyksen” jälkeen, on olennaista. Jos asia jää 

selvittämättä, se voi jäädä vaivaamaan. Jos taas päädytään molemminpuoliseen yhteisymmär-

rykseen selvittämällä toisella oman kulttuurin tapoja ja käytäntöjä, voidaan löytää yhteinen 

tapa toimia ja saavutetaan ymmärrystä toisen kulttuurin tavoista. Vieraassa maassa oleskelu 

selkeyttää usein käsitystä myös oman kulttuurin erityispiirteistä.  

 

Ulkomaalaisten opiskelijoiden puheiden perusteella vaikutti siltä, että he arvostavat Suomea 

ja suomalaista kulttuuria ja yrittävät näin ollen ymmärtää kaikkia suomalaisuuden elementte-

jä. Suomalaiset koettiin näidenkin tulosten mukaan melko ujoiksi sekä vähäpuheisiksi ja pu-

hekulttuuri suuresti omasta poikkeavaksi, mihin oli joillakin haastateltavilla hiukan totuttele-

mista.  

 

... sometimes when I meet Finns, I try not to be offensive or aggressive. But I 

have.... not disagreement but I have different cultural background and when we 

start like a very hard conversation, even though I try not to be aggressive or any-

thing, it’s cultural... (H1) 

 

I mean for example the squash sometimes, nobody says even “hello” when I start 

playing so I was like sitting. I had to ask them “do you want to play?” and then 

they are like “oh yes, sure, come on” and then they start talking to me. So before 

they were just staring at me like “who is this guy?”.  So after I like break the ice, 

then they were so friendly. (H10) 

 

I think I noticed it right from the first days. Back in my country people are like, 

they don’t need to know you to say hi or to smile at you. And you try to say some-

thing just to break the silence. Here people are very reserved. I’m not saying 

that... I understand that it might be just some kind of a habit or culture, people 

don’t talk that much. But also, what I have noticed, that when you start a conver-

sation with someone, you are likely to really talk for a long time. Maybe people 

just want to respect your privacy when they stay quiet. (H3) 

 

Suomalaisia pidettiin melko vieraanvaraisina, vaikka heihin tutustuminen voikin olla hanka-

laa. Tytöt ja naiset nähtiin erään vastauksen mukaan poikia ja miehiä aktiivisempina ja vie-

raanvaraisempina. Eräs asia, mihin oltiin tyytyväisiä, oli, että Suomessa on turvallista asua, 
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eikä esimerkiksi varkaita tarvitse pelätä yhtä paljon kuin monessa muussa maassa.  Toisaalta 

kuitenkin suomalaiset kuvattiin väkenä, joilla on hyvin korkea kynnys ”sekaantua” toisten 

asioihin.  

 

The girls, for example, during the Christmas period, they really made me feel at 

home [...] I’m away from my family and… like every day I was confused. “Come 

to my Christmas party, come, we’ll go to my parents this time” so it was like, they 

were very, very much friendly and they feel for us. They know exactly the things 

we are going through, living away from our families, so it’s really, really nice. 

The girls are really welcoming, they are very active, more than the boys. The boys 

are so closed. I don’t know, why. (H7) 

 

You can leave your door open in Finland when you go, nothing will happen. But 

it’s not the case in England [...] and there, if you wash your dress and you want to 

put it outside, you must put a chair there and you sit and you wait until it’s ready. 

You can’t close the door because the moment you close the door, somebody has 

disappeared with it. So I am, like, very happy with the situation in here in Finland. 

(H7) 

 

So, whenever we have parties or anything, nobody comes to tell us it’s too noisy 

or... no, they call the police. So this is another thing that I was surprised with but 

now I know. (H2) 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että mitä kauempaa ihmiset ovat tulleet, sitä enemmän kulttuu-

riin liittyviä yllätyksiä tulee vastaan ja ne voivat olla joskus molemmille osapuolille erittäin 

shokeeraavia. Ulkomaalaiset opiskelijat olivat halukkaita ymmärtämään suomalaista kulttuu-

ria ja suomalaisia ja he selvästi arvostivat niitä. Melko stereotyyppiseltä tuntuva käsitys suo-

malaisten ujoudesta ja hiljaisuudesta ei muuttunut tutkimuksen tulosten myötä. Suomalaiset 

eivät puutu toisten asioihin ja heihin tutustuminen vie aikaa, mutta toisaalta suomalaiset ovat 

vieraanvaraisia ja ystävällisiä, kunhan alkukankeudesta päästään eroon. Suomessa on turval-

lista ja täällä voi luottaa ihmisiin, mikä koettiin tärkeänä asiana ja sitä osattiin arvostaa. 

5.2.3 Kokemus yhteenkuuluvuudesta muiden saman alan opiskelijoiden kanssa 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, onko akateeminen yhteenkuuluvuuden tunne yliopistoym-

päristössä tärkeämpää kuin se, mistä maasta henkilöt ovat kotoisin. Toisin sanoen haluttiin 
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ottaa selvää siitä, kuinka hyvin ulkomaalaiset opiskelijat ovat löytäneet, tai uskovat löytävän-

sä, yhteisiä asioita ja pystyvät kokemaan akateemista yhteenkuuluvuuden tunnetta muun maa-

laisten saman alan opiskelijoiden tai ammattilaisten kanssa. Omaan tieteenalaan liittyvä perus-

tietämys nähtiin joissakin tapauksissa tekijänä, joka tarjosi yhtenevän pohjan keskustelulle, 

kulttuurista, uskonnosta ja etnisestä taustasta huolimatta. Saman alan opiskelijat tai ammatti-

laiset ymmärtävät usein toisiaan hyvin, ainakin siinä tapauksessa, jos heillä on laaja perustie-

tämys alan käsitteistöstä ja keskeisistä teorioista. Myös muiden Tampereen yliopistossa sa-

massa koulutusohjelmassa opiskelevien välillä koettiin olevan yhteyksiä.  

 

First of all, there’s this idea of an academic tribe. People of the same field, who 

have the same base, who have the same basic things of the discipline, they can al-

ways talk about the same things, they can talk about the same basic things, [...] I 

think when you take a subject, even when you come from a different cultural back-

ground, religious background, ethnic background, it’s always easy, that’s what I 

have noticed. (H3) 

 

So we have similar backgrounds. Because while electing the students to the pro-

gram, they paid attention to our background. So they chose us from similar back-

grounds. [...] we can talk about the same things. We have read the same articles, 

the same books, which is nice. (H8) 

 

Jos yhteistä pohjaa ei ole, akateeminen yhteenkuuluvuuden tunne ei välttämättä ole mahdol-

lista edes samassa maassa opiskelleiden välillä. Eri tieteenaloilla on erilaiset painotukset ja 

traditiot sekä opetusmenetelmät eri maissa, mikä varmasti vaikuttaa asiaan. Toisaalta myös 

yksilöiden ja heidän omien kiinnostuksen kohteidensa vuoksi nähtiin niin paljon eroja, ettei 

aina voida puhua yhteenkuuluvuudesta kaikkien saman alan opiskelijoiden tai muiden ammat-

tilaisten välillä.  Yksilötasolla voidaan silti puhua yhteenkuuluvuuden tunteesta.  
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It depends on which countries they came because in comparison with Finnish 

people, Finnish students, we study totally different things. It’s also within (koti-

maa) that people from different institutes [...] study different things. So in terms of 

background, in terms of classic works I have bigger knowledge because of the stu-

pid oral exams and memorizing... we read much more than in here. We read here 

what we have to, what we are obliged to and this is also the case in most of the 

Western universities like Italian or... I’m sure that my knowledge is bigger than 

their because of this. (H2) 

 

With some people, with some Finnish students, I can share the similar interest so 

might have the same knowledge into certain extent. But it always comes with read-

ing. And if somebody is following more mass media and has much knowledge 

about the faces and the figures but not much knowledge about the real origin, like 

historical origin of the things which happened, then I might have that kind of his-

torical knowledge and not that mass media. And I think we can always fill the 

gaps with communication but I don’t think that the people in my field are equal as 

knowledge to my knowledge and vice versa. So being even in the same program 

does not mean being equal in knowledge. (H9) 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että akateemisuus ja tietyn alan tietämys voidaan periaatteessa 

nähdä yhdistävänä tekijänä. Kuitenkin käytännössä siihen vaikuttaa se, missä aiempi koulutus 

on hankittu sekä yksilölliset painotukset ja kiinnostuksen kohteet, joiden yhteneväisyyden 

puutteesta voi johtua, ettei yhteistä ”kieltä” muiden samaa alaa opiskelleiden kanssa löydy. 

Joissakin maissa opiskelutekniikat ovat esimerkiksi Suomeen verrattuna hyvin erilaisia ja 

painottuvat enemmän ulkoa opetteluun, mikä voi toisaalta edesauttaa laajemman perustietä-

myksen syntymistä, mutta toisaalta syvällinen perehtyminen asioihin jää helposti vähemmälle.  

 

Esimerkiksi kansainvälisen politiikan opiskelijat antoivat keskenään erilaisia vastauksia, joten 

kovin yhtenäisiä johtopäätöksiä ei voida tehdä. Ei ehkä ollut mahdollista saada tähän vielä 

aivan perusteellisia vastauksia, koska haastateltavat eivät vielä ole valmistuneita, eivätkä ai-

nakaan täysipainoisesti omaan alaan liittyvässä työssä, joten he eivät ehkä osaa vielä hahmot-

taa tieteenalan perusasioiden tuntemisen ja sitä kautta syntyvän akateemisen yhtenäisyyden 

merkitystä.   
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5.3 Tuloksista johdetut tyypit ja tulosten perusteella tehdyt erottelut 

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden joukko voidaan jakaa tulosyiden perusteella erilaisiin 

tyyppeihin, jotka ovat nähtävissä tulosten perusteella. Opiskelijoiden joukosta voidaan löytää 

myös kaksi erilaista ryhmää sen suhteen, kuinka he suhtautuvat ulkomailla opiskelun muka-

naan tuomiin haasteisiin ja vastoinkäymisiin. Kolmas ryhmittely tapahtui kulttuurierojen pe-

rusteella, jolloin tulosten perusteella voidaan erottaa kaksi muuta ryhmää. Näitä tyyppejä ja 

erotteluja esitellään tässä alaluvussa. 

5.3.1 Luokittelu erilaisiin tyyppeihin  

Suomeen tulleet opiskelijat voidaan tuloperusteiden, suunnitelmien ja tavoitteiden mukaan 

jakaa seikkailunhaluisiin, urasuuntautuneisiin, ja parempien mahdollisuuksien tavoittelijoi-

hin. Jaottelu tuli esille jo tämän tutkimuksen nimessä, joten sitä voidaan pitää eräänä tämän 

tutkimuksen keskeisenä tuloksena. Luokittelua ei pidä ottaa kovin suoraviivaisesti, sillä 

useimmista haastatelluista löytyi piirteitä kahdesta tai jopa kaikista kolmesta ryhmästä. Jako 

auttaa kuitenkin hahmottamaan, minkälaisesta joukosta on kyse. Taulukko 1 havainnollistaa 

löydettyjen tyyppien keskeisimmät piirteet. 

 

Seikkailunhaluiset pitävät ulkomailla opiskelua uusien kokemusten hankkimisena ja kokevat 

”seikkailut” voimakkaasti elämää rikastuttavana tekijänä. He ovat usein valmiita kokeilemaan 

uusia asioita ja suhtautuvat pelottomasti haasteisiin. Se, miksi seikkailunhaluiset ovat valin-

neet juuri Suomen, voi olla sattumien summaa tai tietoista eksoottisuuden hakemista. Ilman 

kielitaitoa Suomeen tulo tuntuukin varmasti aikamoiselta seikkailulta, etenkin, jos aiempia 

kontakteja Suomeen ei ole. Opiskeluun suhtaudutaan usein positiivisesti ja sen suhteen ollaan 

varsin joustavia, toisin sanoen pienet vastoinkäymiset eivät seikkailunhaluista lannista. Seik-

kailunhaluiset eivät erityisesti korostaneet opetuksen laadun merkitystä tai Suomalaisten kor-

keakoulujen hyvää mainetta opiskelumaan valinnassa. Heille tärkeämpiä ovat uudet koke-

mukset ja elämykset. Seikkailunhaluiset eivät usein tienneet, aikovatko he jäädä Suomeen 

valmistumisen jälkeen, sillä he eivät useinkaan suunnittele tekemisiään kovin tarkasti etukä-

teen. 

 

Urasuuntautuneet puolestaan tekivät valintansa järkisyiden perusteella, eli siksi, että he näki-

vät ulkomailla opiskelun valttikorttina tulevaisuutta varten. Nykypäivänä kansainvälisyys on 

tärkeää, ja Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto voi olla hyvä etu työpaikkaa han-

kittaessa. Urasuuntautuneet olivat hyvin järjestelmällisiä ja tavoitteet opiskeluiden suhteen 
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olivat selkeitä. Suomalaisten korkeakoulujen hyvä maine vaikutti usein juuri Tampereen yli-

opiston valintaan urasuuntautuneiden kohdalla. Urasuuntautuneet arvostavat selkeyttä ja suo-

raviivaisuutta ja kritisoivat ongelmia, joita oli tullut esiin esimerkiksi opetuksen tasossa tai 

organisoinnissa. Kaikkien urasuuntautuneiden suunnitelmissa ei ollut jäädä Suomeen valmis-

tumisen jälkeen, sillä tavoitteet saattoivat olla korkealla ja ammattihaaveet hyvin kunnianhi-

moisia, eikä kaikkien ammatillisten haaveiden toteuttamiseen ole Suomessa mahdollisuutta. 

Suomessa opiskelun nähtiin silti ponnahduslautana tulevaisuutta varten. Jos Suomeen aiottiin 

jäädä, oli tavoitteena oppia suomen kieltä mahdollisimman täydellisesti. 

 

Kolmas ryhmä, parempien mahdollisuuksien tavoittelijat, tavoittelee suomalaisesta korkea-

koulusta tutkintoa, johon heillä ei välttämättä olisi mahdollisuutta kotimaassaan. Yliopisto-

koulutusta järjestetään kotimaassa joko erittäin vähän, se on kallista tai tasoltaan olennaisesti 

heikompaa. Näiden syiden vuoksi hakeminen Suomeen opiskelemaan oli hyvä ratkaisu. Suo-

messa yliopisto-opetukseen otetaan melko vähän ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita ja Suo-

meen tuli olikin näille opiskelijoille erityisen vaikeaa, mutta silti on niitä, jotka onnistuvat 

pääsemään sisään ja voivat aloittaa opinnot suomalaisessa yliopistossa. Opetus on Suomessa 

laadukasta, ja ainakin vielä toistaiseksi ilmaista, mikä on olennainen syy tämän ryhmän jäsen-

ten saapumisessa Suomeen kouluttautumaan. Parempien mahdollisuuksien tavoittelijat koke-

vat saaneensa mahdollisuuden päästyään suomalaiseen yliopistoon opiskelemaan, ja haluavat 

ottaa siitä kaiken irti. Näin ollen he ovat usein ahkeria ja aktiivisia opiskelijoita sekä erittäin 

halukkaita oppimaan. Joillakin on tavoitteena palata kotimaahansa ja viedä saatuja tietoja ja 

taitoja sinne, mutta osa jäisi mielellään Suomeen ”maksamaan koulutuksensa takaisin”, jos 

oman alan työpaikka järjestyisi ja kielitaito kehittyisi.    
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Seikkailunhaluiset Urasuuntautuneet Parempien  

mahdollisuuksien 

tavoittelijat 

Syy Suomeen pää-

tymiseen 

Suomeen tultu usein 

”sattuman kautta”, 

kiinnostus Suomea 

kohtaan ohjannut 

valintaa. 

Ulkomailla opiskelu 

valttikorttina tulevai-

suutta varten, Suo-

messa hyvät mahdol-

lisuudet tähän. 

Koulutus. Tärkeää oli 

oman alan opetuksen 

englanninkielinen 

tarjonta sekä koulu-

tuksen maksutto-

muus. 

Tavoitteet Elämän rikastuttami-

nen, uudet kokemuk-

set. 

Kansainvälinen ko-

kemus hyötynä uran 

kannalta. 

Akateemisen loppu-

tutkinnon hankkimi-

nen ja siitä hyötymi-

nen. 

Tulevaisuuden-

suunnitelmat 

Useinkaan ei selvillä 

vielä opiskelun aika-

na. 

Uramahdollisuudet 

määrittelevät, mihin 

maahan päädytään 

opiskelujen jälkeen. 

Paluu kotimaahan 

hyödyntämään saatua 

koulutusta tai halu 

jäädä töihin Suo-

meen. 

 

Taulukko 1. Tuloksissa eriteltyjen tyyppien ominaispiirteet lyhyesti. 

5.3.2 Opiskelijoiden kohtaamat vaikeudet 

Ulkomaalainen tutkinto-opiskelija kohtaa lähes väistämättä joitakin vaikeuksia Suomessa 

opiskellessaan. Ne saattavat liittyä vaikkapa opiskelukäytäntöihin kieleen, kulttuuriin tai ra-

sismiin ja syrjintään. Opiskelijat vaikuttivat jakautuvan niihin, joita ulkomailla opiskelun 

väistämättä mukanaan tuomat vastoinkäymiset eivät lannista, ja jotka pyrkivät ponnistele-

maan, jotta sopeutuisivat uuteen opiskeluympäristöön, sekä niihin, jotka kokivat vastoinkäy-

miset liian suurina. Vastoinkäymisen suuruus ei välttämättä ole tekijä, joka määrittelee siitä 

selviämisen: toisin sanoen toinen saattaa selvitä suuremmalta tuntuvasta vastoinkäymisestä 

hyvin, kun taas toinen kamppailee pienemmältä tuntuvan kanssa. On kuitenkin muistettava, 

että vastoinkäymisten luokittelu ”suuriin” ja ”pieniin”, on mahdotonta, koska ihmiset ja tilan-

teet ovat erilaisia.  
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Ne opiskelijat, jotka taistelivat vastoinkäymisten voittamiseksi ja sopeutuakseen uuteen opis-

keluympäristöön, olivat tutkimuksessa enemmistössä. Opiskelijat kokevat usein, että heillä on 

mahdollisuus vaikuttaa asioihin, minkä vuoksi he eivät olleet lannistuneet vastoinkäymisten 

alla. Tällöin kyse on sisäisestä voimantunteesta, joka vaikuttaa myönteisesti opiskelijan it-

sesäätelytaitoihin ja ympäristöön vaikuttamiseen. Joissakin tapauksissa vastoinkäyminen tai 

vastoinkäymiset olivat kuitenkin vaikuttaneet opiskelijaan niin paljon, että hän oli omalla ta-

vallaan luovuttanut, mikä näkyi haastateltavan omien sanojen mukaan myös opiskelun tulok-

sissa. Kontrollin puuttumisen tunne ja vaikuttamismahdollisuuksien puute näytti johtavan 

siihen, että vastoinkäymiset koettiin liian suurina. Tällöin mennään helposti vain muiden mu-

kana välttäen suuria ponnisteluja, koska ei koeta, että kontrolli oman opiskelun suhteen toimii. 

Vastoinkäymisten kokemisesta liian suurina näyttäisi aiheutuvan sopeutumisongelmia, opis-

kelumotivaation laskua sekä irrallisuuden tunnetta yliopistosta.  

 

Vastoinkäymisiin suhtautuminen vaihteli melko paljon yksilöiden välillä. Vastoinkäymisko-

kemuksiin tuntuu liittyvän se, kokeeko opiskelija, että hänellä on valtaa vaikuttaa omiin asioi-

hinsa ja säädellä omaa ympäristöään. Vaikuttamisen mahdollisuudet tai niiden puutteen ko-

keminen voidaan siis yhdistää voimaantumisen käsitteeseen, sillä se kuvaa hyvin juuri sitä 

prosessia, jonka aikana ihminen kokee sisäisen voimantunteen kasvua. Voimaantumisen käsi-

tettä on käytetty paljon työn tutkimisen konteksteissa, mutta se sopii myös yliopistomaail-

maan, sillä monet asiat ovat samankaltaisia sekä yliopistossa että työyhteisössä. Sitä onkin 

käytetty erityisesti ammatillista kasvua tutkittaessa. Myös kielitaito ja sen kehittyminen voi-

daan nähdä yhtenä voimaantumisen keinona. 

5.3.3 Kulttuurieroihin suhtautuminen 

Opiskelijat tulivat hyvin erilaisista kulttuurisista taustoista, mutta voidaan sanoa, että mitä 

enemmän oma kulttuuri poikkesi suomalaisesta, sitä enemmän koettiin kulttuurieroja. Silti 

opiskelijoissa oli eroja, joiden perusteella voidaan sanoa, että heidät voisi jakaa kulttuurieroja 

korostaviin ja kulttuureita yhdistäviä seikkoja korostaviin. Kulttuurieroja korostavat olivat 

erityisen tietoisia oman kulttuurinsa erityispiirteistä ja usein myös ylpeitä niistä. He saattoivat 

kertoa haastattelutilanteessa hyvin yksityiskohtaisia kuvauksia oman kulttuurinsa tavoista ja 

siitä, kuinka ne erosivat suomalaisesta kulttuurista sekä miten tämä vaikutti heidän elämäänsä 

Suomessa. Kulttuurieroja korostavat voivat suhtautua suomalaisuuteen hyvinkin myönteisesti 

ja kiinnostuneesti, mutta tekevät samalla selvän eron oman ja suomalaisen kulttuurin välillä. 

Suomalaisen yliopiston sisällä olevia kulttuureita he lähestyvät usein kunnioituksella tiedosta-

en niiden erilaisuuden. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sen kokemista, ettei asioihin olisi mah-
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dollista vaikuttaa. Kulttuurieroja korostavien näkökulma on usein vertaileva ja arvioiva, ja 

samalla arvioidaan omia mahdollisuuksia toimia vieraan kulttuurin osana.  

 

Kulttuureita yhdistäviä seikkoja korostavat puolestaan kokivat löytäneensä erityisen paljon 

yhtäläisyyksiä oman ja suomalaisen kulttuurin välillä. Nämä haastateltavat olivat useimmiten 

eurooppalaisia, mutta periaatteessa yhtäläisyyksien löytäminen oman ja toisen kulttuurin vä-

lillä on mahdollista, vaikka oma kulttuuritausta olisi hyvinkin toisenlainen. Kulttuureita yh-

distäviä seikkoja korostavat eivät usein tuntuneet edes havaitsevan pieniä kulttuurieroja. Ehkä 

oma tausta ja asennoituminen vaikuttivat tähän: jos on tottunut siihen, että joka puolella on 

erilaisia käytäntöjä, tapoja, kieliä ja niin edelleen, ei välttämättä pane merkille kulttuurieroja: 

ne ovat ikään kuin arkipäivää. Kulttuurien samankaltaisuuden korostaminen näytti usein liit-

tyvän hyvään sopeutumiseen sekä suomalaiseen yliopistokulttuuriin että suomalaiseen kult-

tuuriin yleensäkin.    
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6. DISKUSSIO 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sitä, minkälaisena ulkomaalaiset tutkinto-

opiskelijat kokevat oman paikkansa yliopistossa, minkälaisena he kokevat omat vaikutusmah-

dollisuutensa sekä minkälaisia kulttuurierojen kokemuksia heillä on ja miten ne vaikuttavat 

opiskeluun. Lisäksi selvitettiin, löytyykö akateemista yhteenkuuluvuudentunnetta, joka yhdis-

täisi ulkomaalaiset opiskelijat muiden saman alan opiskelijoiden kanssa. Tämän tutkimuksen 

perusteella etenkin ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden tulosyyt, opintoihin suhtautuminen 

sekä kulttuurierojen kokemukset voidaan nähdä uudesta näkökulmasta. Luvun alussa arvioi-

daan tuloksia ja tarkastellaan, miten ne ovat yhteydessä aiempiin tutkimustuloksiin. Toisessa 

osassa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja sen jälkeen annetaan joitakin jatkotutki-

musehdotuksia.  

6.1 Tulosten arviointia ja vertailua aiempiin tutkimuksiin 

Tässä kappaleessa käydään vielä läpi tutkimuksen keskeisimpiä löydöksiä ja katsotaan, miten 

ne liittyvät aiemmissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa esille tulleisiin seikkoihin. Tulokset 

olivat monilta osin hyvin yhteensopivia aiempien tutkimustulosten kanssa, mutta joitakin 

eriäviä tutkimustuloksia löytyi myös. Jokainen tutkimus on omalla tavallaan rakentunut koko-

naisuus, jolloin jokaisella tutkimuksella on jotakin uutta annettavaa.  

 

Ulkomaalaisten opiskelijoiden tulosyyt Suomeen liittyivät muutamiin olennaisiin seikkoi-

hin. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla on usein käsitys, jonka mukaan suomalainen koulutus on 

korkeatasoista. Lisäksi englanninkielinen opetustarjonta ja oman alan opintojen suoritusmah-

dollisuus houkuttelevat Suomeen opiskelemaan. Tietoa Suomesta ja Suomessa opiskelusta 

saatiin usein Internetin tai muiden tiedotusvälineiden, ystävien tai opiskelutovereiden kautta. 

Toisaalta Taajamon (2005, 34) ja Hietaluoman (2001, 15–16, 32–33) mukaan korkeakoulujen 

välinen yhteistyö näyttäytyy näitä seikkoja suurempana tekijänä Suomeen päätymisessä: toi-

sin sanoen oma korkeakoulu ulkomailla ja esimerkiksi siellä työskentelevä, Suomessa opis-

kellut professori tai lehtori näytti Taajamon ja Hietaluoman mukaan olevan tärkein tietolähde, 

mikä taas ei tullut esille tässä tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen mukaan tulosyyt ovat lä-

hempänä ylioppilaskuntien teettämän ”If I had to pay I would require value for my Money” -

tutkimuksen kanssa (esim. Lähdenniemi 2005, 4).  
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Sillä, miten ulkomaalaiset opiskelijat päätyvät Suomeen, näyttää olevan melko usein yhtäläi-

syys siihen, että heillä on jokin aiempi yhteys Suomeen. Tässä tutkimuksessa yhteydet liittyi-

vät lähinnä seurustelukumppanin tai puolison asumiseen Suomessa tai siihen, että Suomessa 

oltiin oltu aiemminkin opiskelemassa. Myös Kinnusen (2003, 28–29) tutkimustulosten mu-

kaan lähes puolet oli tutustunut Suomeen jollakin tavalla jo ennen tänne tuloaan. Sosiaaliset 

siteet, kuten seurustelusuhde tai puoliso, taikka muut perhesiteet, olivat melko yleinen syy 

Suomeen tutustumiseen. Reilu neljännes Kinnusen tutkimukseen osallistuneista ilmoitti puoli-

son tai seurustelukumppanin asumisen Suomessa olleen merkittävä maahanmuuton syy. Vielä 

yleisempiä Suomeen tutustumisen syitä olivat se, että Suomessa oli käyty joko lomamatkoilla 

tai se, että Suomessa oli oltu aiemmin vaihto-opiskelijana lukiossa tai korkeakoulussa tai 

muussa oppilaitoksessa. Suomessa oli myös melko useassa tapauksessa työskennelty ennen 

opintojen aloittamista.  

 

Opiskelijatyypit kertovat lisää ulkomaalaisten opiskelijoiden tulosyistä sekä opiskeluorien-

taatioista. Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan sanoa, että opiskelijat näyttävät jakautuvan 

seikkailunhaluisiin, urasuuntautuneisiin, ja parempien mahdollisuuksien tavoittelijoihin. Matti 

Taajamo (1999) on puolestaan jakanut ulkomailla opiskelevat suomalaiset opiskelijat kulttuu-

risen kanssakäymisen mukaan erilaisiin tyyppeihin, joita ovat määrätietoisesti hyödyntävä 

tyyppi, tarkkailijatyyppi, opiskeluorientoitunut tyyppi, itsensä kehittäjä -tyyppi sekä liikunnal-

linen tyyppi. Taajamon kehittelemistä tyypeistä löytyy opiskeluorientoitunut tyyppi, joka vas-

taa osittain tämän tutkimuksen urasuuntautunutta tyyppiä. Itse asiassa opiskeluorientoituneen 

tyypin alalajit ovat Taajamon mukaan uraorientoitunut ja täydellisyyteen pyrkivä, vain opin-

toihinsa keskittyvä opiskelija. Toisaalta taas Taajamon itsensä kehittäjä -tyyppi muistuttaa 

asennoitumiseltaan tässä tutkimuksessa esille tullutta seikkailunhaluista tyyppiä. Itsensä kehit-

täjä hakee henkistä pääomaa maailmalta ja kiinnittää huomion henkilökohtaiseen kasvuun. 

Seikkailunhaluisen tavoitteet ovat ainakin osittain samanlaisia, sillä seikkailunhaluinen näkee 

ulkomailla opiskelun itseisarvona, jonka avulla saadaan uusia, elämää rikastuttavia kokemuk-

sia. Toisaalta Taajamon tyypeissä esiintyy myös määrätietoinen tyyppi, jolla on myös saman-

kaltaisia piirteitä seikkailunhaluisen tyypin kanssa. Määrätietoista tyyppiä kuvaavat mm. sanat 

rohkea, ulospäin suuntautunut, verbaalisesti lahjakas, hyvän itsetunnon omaava, energinen ja 

sosiaalinen. Näiden piirteiden voisi sanoa olevan yhteydessä myös seikkailunhaluiseen tyyp-

piin. (Taajamo 1999, 51–52.) Tässä tutkimuksessa esiintynyt parempien mahdollisuuksien 

tavoittelija -tyyppi ei varsinaisesti tullut esiin Taajamon tuloksissa, sillä siinä tutkittiin nimen-

omaan suomalaisia opiskelijoita, joilla ei ole kovin usein tarvetta hakea parempia opiskelu-
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mahdollisuuksia ulkomailta, koska niitä ei Suomesta löytyisi. (Taajamo 1999, 51–52.) Tämän 

tutkimuksen ja Taajamon tutkimuksen tulosten perusteella voidaan siis sanoa, että ulkomailla 

opiskelevilla on yleensä havaittavissa jokseenkin samanlaisia tavoitteita, asenteita ja suhtau-

tumista opiskeluun ulkomailla.  

 

Suomalaisten perusluonteeseen ja suomalaisten opiskelijoiden kanssa toimimiseen liitty-

vät kuvaukset olivat tässä tutkimuksessa tärkeitä sopeutumisen ja oman paikan löytämisen 

tarkastelussa. Suomalaiset näyttävät itsekin olevan hyvin kiinnostuneita siitä, minkälaisia kä-

sityksiä ja mielikuvia Suomeen liitetään (esim. Kinnunen 2003, 28). Kaikissa tätä tutkimusta 

varten läpikäydyissä ulkomaalaisia opiskelijoita Suomessa käsittelevissä tutkimuksissa näyt-

tää olevan jonkinlainen maininta suomalaisten luonteenlaadusta ja yhteyksistä suomalaisten 

kanssa. Tässäkin tutkimuksessa se tuli esille useaan otteeseen. Toisaalta suomalaisista pidet-

tiin paljon ja suomalaiset koettiin ystävällisinä, mutta toisaalta suomalaisten varautuneisuus 

koettiin välillä ongelmallisena, ja suomalaisten lähestyminen liiankin vaikeana. Myös mm. 

Taajamon (2005, 78) ja Kinnusen (2004, 110–111) tutkimuksissa tulee esille tämä kaksijakoi-

nen suhtautuminen suomalaisiin. 

 

Kontaktit suomalaisten opiskelijoiden kanssa nähtiin siis usein turhan vähäisinä. Tutustumi-

sen vaikeudesta huolimatta myös Taajamon (2005) tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisia 

opiskelijoita pidettiin ystävällisinä ja kun heiltä pyytää apua, he auttavat mielellään. Silti 

suomalaisilla opiskelijoilla ei näytä olevan tapana tehdä aloitteita kanssakäymiseen ulkomaa-

laisten opiskelijoiden kanssa. Kuten tämänkin tutkimuksen tuloksissa, myös Taajamon tulos-

ten mukaan naisopiskelijoihin oli helpompi saada kontakti kuin miesopiskelijoihin. Mikäli 

suomalainen opiskelija oli oleskellut aiemmin ulkomailla ja joutunut itse sopeutumaan vieraa-

seen kulttuuriin, hän toisaalta osaa sekä Taajamon että tämän tutkimuksen tulosten mukaan 

paremmin asettua ulkomaalaisen opiskelijan asemaan ja on näin ollen avoimempi ja solmii 

helpommin kontakteja ja ystävyyssuhteita kuin ne, jotka eivät olleet juurikaan itse olleet ul-

komailla. (Mt. 78–79.) 

 

Opiskelu Tampereen yliopistossa ja suomalaisessa yliopistossa laajemminkin näyttäytyi 

ulkomaalaiselle tutkinto-opiskelijalle tämän tutkimuksen tuloksissa toisaalta pääosin miellyt-

tävänä, mutta toisaalta myös parannettavaa olisi. Haastateltavat olivat tyytyväisiä teknisiin 

valmiuksiin ja välineisiin, kuten tietokoneluokkien varusteisiin ja kirjaston palveluihin. Myös 

opintojen ohjaus sai kiitosta, tosin akateeminen ohjaus olisi voinut olla parempaakin. Samoilla 
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linjoilla oltiin muun muassa Myös mm. Virtasen pro gradu -työn tuloksissa opettajien ja opis-

kelijoiden välittömät suhteet tulivat esille. Selkeästi suurin osa Virtasen haastattelemista opis-

kelijoista koki, että heillä on Suomessa läheisemmät suhteet opettajiinsa kuin kotimaassaan, ja 

että opettajia on helppo lähestyä (Virtanen 1998, 51–52). Akateemisessa ohjauksessa, etenkin 

pro gradu -tutkielman ohjauksessa tuntuisi selvästi olevan parantamisen varaa. Tämä tulee 

esille myös esimerkiksi If I had to pay, I would require value for my money -selvityksessä 

(Kärki 2005, 73). Opiskelu suomalaisessa yliopistossa on hyvin itsenäistä. Myös Virtasen pro 

gradu -työssä tuli esille, että suurin osa haastatelluista korosti sitä, että opiskelu on pääasiassa 

opiskelijan itsensä vastuulla (Virtanen 1998, 49). Tämä voidaan nähdä joko opiskelua hanka-

loittavana tai helpottavana tekijänä, riippuen täysin opiskelijan kyvyistä ja valmiuksista sekä 

tilanteesta. 

 

Uudenlaisissa tilanteissa ihmiset hakevat tukea toisiltaan. Tämän tutkimuksen tuloksissa se 

näkyi esimerkiksi pyrkimyksenä ystävystymiseen muiden opiskelijoiden kanssa. Toisaalta 

myös varsinaisessa opiskelussa tiedon ja osaamisen jakaminen esimerkiksi seminaareissa oli 

osalle vastaajista tärkeää. Ilmiöt voidaan yhdistää myös sosiaalisen pääoman käsitteeseen, 

joka on laajentunut bourdieulaisesta ”hyödyllisten ihmissuhteiden” verkostosta tarkoittamaan 

mitä erilaisimpia sosiaalisia järjestelyjä, jotka edistävät yksilöiden ja ryhmien toimintaa. Sosi-

aalinen pääoma näkyy hyvin myös yliopistomaailmassa, jossa korostetaan paljon yhteistoi-

minnallisuutta ja tiimityöskentelyä. Sosiaalisen pääoman käsite liittyykin itse asiassa juuri 

perinteisen yhteistyön käsitteeseen ja siitä syntyvään kasvuun ihmisenä. (ks. Fountain 1997). 

(Olkinuora & Mäkinen, 1999, 25.) 

 

Vastoinkäymisiin suhtautuminen, joka tuli esille tässä tutkimuksessa, liittyy voimaantumi-

sen käsitteeseen. Juha Siitosen tutkimuksessa, joka liittyy luokanopettajiksi opettajien amma-

tillisen kasvun tutkimiseen, voimaantumisen käsitettä käsitellään hyvin perusteellisesti ja hän 

on jakanut sisäisen voimantunteen seitsemään alakategoriaan, joita ovat vapaus, vastuu, ar-

vostus, luottamus, konteksti, ilmapiiri ja myönteisyys (Siitonen 1999, 61).   

 

Lähempi tutustuminen osoittaa, että Siitosen kategoriat sopivat erittäin hyvin tässä tutkimuk-

sessa esitettäviin väitteisiin. Siitosen tutkimuksessa esitetty vapaus on yhteydessä siihen va-

pauteen, jota on olemassa yliopistomaailmassa esimerkiksi itsenäisten kurssivalintojen muo-

dossa. Siitosen (1999, 63) tutkimuksessa tämä liittyy muun muassa vapauteen valita itselle 

sopiva oppimiskonteksti ja toimintaympäristö. Vastuun ottanut opiskelija puolestaan pyrkii 
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Siitosen (1999, 65) mukaan valitsemaan oppimisympäristön, jonka kokee oman kasvun, ase-

tettujen päämäärien ja itsensä asettamien päämäärien kannalta parhaaksi mahdolliseksi.  Ar-

vostus taas liittyy selvästi samantapaisiin seikkoihin, mitä tuli esille tuloksissa liittyen suoma-

laisiin opiskelijoihin muodostettuihin suhteisiin: Siitonen (mt. 67) esittää, että tervetulleeksi 

kokeminen, luonteva hyväksyntä sekä ystävällinen ja kannustava suhtautuminen kertovat 

opiskelijayhteisön uudelle jäsenelle arvostavasta ilmapiiristä ja kunnioittavasta suhtautumises-

ta. Luottamus viittaa sekä toimintaympäristön mahdollisuuksiin että omiin kykyihin (mt. 68). 

Konteksti taas tarkoittaa kontekstin arviointia tulevien haasteiden mahdollistajana sekä oman 

ja yhteisen kasvuprosessin tukijana. Yksi siihen liittyvä asia on kollegiaalisuus, sillä kollegoi-

den tuki, hyväksyntä ja luottamuksellinen ilmapiiri ovat merkityksellisiä turvallisuuden ko-

kemisessa. (Mt. 71). Ilmapiiriä kuvataan Siitosen (mt. 74) tutkimuksessa mm. käsitteillä tur-

vallisuus, avoimuus, ennakkoluulottomuus sekä mahdollisuudet. Myönteisyys puolestaan viit-

taa siihen, että sisäisen voimantunteen saavuttaneesta heijastuu useiden eri tekijöiden yhteis-

vaikutuksesta syntyvä positiivisuus (mt. 76).  

 

Kielen merkitys ja kulttuurierot sekä niiden vaikutus opiskeluun näkyivät tuloksissa mo-

nimutkaisina asioina jota haastateltavien oli usein vaikea reflektoida. Suomessa ulkomaalai-

nen opiskelija jää helposti hiukan ulkopuoliseksi, jos hän ei osaa suomen kieltä. Tämä tuli 

esille tuloksissa siitä huolimatta, että suomalaiset opiskelijat osaavat lähes poikkeuksetta eng-

lantia niin hyvin, että yhteinen kieli on olemassa. Kielitaito näyttääkin olevan erityisen tärkeä 

asia opiskelijoiden integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja siinä kohtaa koettiin 

usein vaikeuksia (esim. Garam 2004, 5: Kinnunen 2004, 110). Tämän tutkimuksen tulosten 

mukaan näyttää olevan tarvetta parantaa kotimaisten kielten, etenkin suomen kielen opetusta 

ja lisätä opetustarjontaa, sillä suomen kielen oppiminen lisää integroitumista ja parantaa ura-

mahdollisuuksia. Samoilla linjoilla näyttää olevan myös esimerkiksi Garam (2004, 5). On 

olemassa tutkimustietoa siitä, että jopa 96 prosenttia ulkomaalaisista opiskelijoista haluaa 

oppia suomea tai ruotsia valmistumiseen mennessä (Lähdenniemi 2005, 5). Myös Yangin, 

Noelsin ja Saumuren (2006, 487) tekemä tutkimus ulkomaalaisten opiskelijoiden sopeutumi-

sesta Kanadaan osoittaa, että kohdemaan kielen osaaminen ja itseluottamus kohdemaan kieli-

taidon suhteen lisäävät sopeutumista olennaisesti. 

 

Kulttuurin suhteen opiskelijat voidaan tämän tutkimuksen tulosten mukaan jakaa kulttuuriero-

ja korostaviin ja kulttuureita yhdistäviä seikkoja korostaviin sen perusteella, oliko heillä tapa-

na vertailla omaa kulttuuriaan suomalaiseen eroja vai yhtäläisyyksiä korostaen. Tämän tutki-
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muksen tulosten mukaan eurooppalaiset opiskelijat löytävät enemmän yhtäläisyyksiä suoma-

laisen kulttuurin kanssa kuin kauempaa tulevat, ja näin ollen uuteen ympäristöön totuttautu-

miseenkaan ei mene yhtä kauan kuin niissä tapauksissa, joissa tultiin kauempaa. Toisaalta 

muutkin tekijät, kuten suomalainen seurustelukumppani, voivat vaikuttaa sopeutumiseen 

myönteisesti.  

 

Tässä tutkimuksessa identiteetin käsite ei ollut keskeisellä sijalla, sillä vaikka se on hyvin 

keskeinen ja tärkeä asia kulttuurintutkimuksessa, halusin korostaa tässä tutkimuksessa muita 

teoreettisia näkökulmia. Identiteetti voidaan kuitenkin nähdä teoreettisesti mielenkiintoisena 

myös tämän tutkimuksen kannalta. Identiteetin käsite ymmärretään kahdella eri tavalla. Toi-

saalta se voidaan nähdä luontaisena ja ”elintärkeänä” osana ihmistä, joka liittyy joko hänen 

alkuperäänsä tai kokemuksiinsa, tai molempiin. Toisaalta se on asia, joka on jatkuvasti muu-

toksessa ja suhteessa ympäristöön, tavallaan ”epätäydellinen”. Selkeiden identiteettien määrit-

telyjen tekeminen on mahdotonta. (Grossberg, 1996, 89). 

 

Taajamo (2005) käsittelee tutkimuksessaan kulttuurista kehitystehtävää, joka syntyy toisen 

huomaamisesta ja huomioimisesta. Kansainvälisyys edellyttää erilaisuuden hyväksymistä ja 

saa ihmiset ajattelemaan myös itsestään uudella tavalla – ”meidät” on ajateltava uudelleen. 

Erojen kanssa elämään oppimista nimitetään ksenosofiaksi eli vierasta koskevaksi viisaudeksi 

tai eron ja toleranssin etiikaksi. Kyse ei ole pelkästään ihmisten sivistymisestä ja kasvamisesta 

suvaitsevaisemmiksi, vaan myös sellaisten arkisten käytäntöjen löytämisestä, joissa erilainen 

ei näyttäydy vieraana, vaan erilaisuudesta ja sen sietämisestä tulee osa normaalina pidettyä 

elämää. (ks. Lehtonen & Löytty 2003, 13.) (Taajamo 2005, 89.) Yliopistomaailmassa kulttuu-

rierot sekoittuvat akateemiseen elämään, jolloin niiden merkitys saattaa toisaalta pienentyä ja 

toisaalta korostuakin. Kulttuurienvälinen toiminta on toisaalta melko luontevaa yliopistossa, 

koska toimimisella on muita tarkoituksia, kuten opiskelu yhdessä muista kulttuureista tulevien 

kanssa. 

 

Akateemisten heimokulttuurien olemassaolon selvittäminen oli myös tämän tutkimuksen 

tavoitteena. Toisin sanoen tarkoitus oli selvittää, kokevatko ulkomaalaiset opiskelijat vahvaa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta erimaalaisten, saman alan opiskelijoiden kanssa ja miten opiske-

lijoiden edustamien tieteenalojen ominaispiirteet tulivat vastauksissa esille. Tulosten mukaan 

näin ei ole, sillä yhteenkuuluvuuden tunteen saavuttaminen näytti liittyvän ennemminkin per-

soonallisuuteen ja ”samanhenkisyyteen” kuin siihen, että opiskeltaisiin samaa alaa. Toisaalta 
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kaikki tutkimukseen osallistuneet, ainakaan myöhemmin aloittaneet, eivät ehkä vielä täysin 

hahmottaneet oman alansa erityispiirteitä. Osalla haastatelluista oli suunnitelmissa tutkijan 

ura, jolloin mm. Ylijoen 1998 ilmestyneessä väitöskirjassa esiintyvät akateemiset heimokult-

tuurit tulisivat ehkä selvemmin esille kuin vielä maisterintutkintoa suorittaessa. Ehkä ne kuu-

luvatkin enemmän akateemisille ammatinharjoittajille kuin opiskelijoille, joilta ei ainakaan 

yhteiskuntatieteellisellä alalla löytynyt suurta ”alatietoisuutta”. Vastauksista kävi kuitenkin 

monin paikoin ilmi se, että yhteiskuntatieteet sopivat alun perin Becherin 1989 luomaan neli-

kenttään pehmeä-puhdas -alueelle (Becher & Trowler 2001, 36), sillä opiskelijat kuvailivat 

tieteenalaansa useimmiten siihen sopivin määrittelyin.  

6.2 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua  

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä sen tilanne- ja yksilökohtaisuus ja näin ollen voi-

daankin sanoa, että täysin samanlaisia tuloksia ei voisi saada, jos haastattelut tehtäisiin esi-

merkiksi joillekin toisille ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille. Voidaan kuitenkin olettaa, 

että haastatteluiden avulla saatiin selville olennaisia piirteitä ulkomaalaisten tutkinto-

opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksista ja kulttuurierojen kokemuksista yleensä. Samalla 

pystyttiin selvittämään muun muassa sitä, ovat tulokset samanlaisia ISSS:ssä kuin koko Suo-

messa ja saatiin ISSS:n opiskelijoiden omaa ääntä kuuluville.    

 

Tutkimus tehtiin teemahaastattelumenetelmällä. Haastatteluihini lisähaastetta toi se, että ne 

tehtiin englanniksi, mikä ei ole itselleni eikä suurimmalle osalle haastateltavista äidinkieli. On 

mahdotonta sanoa, vaikuttiko vieraalla kielellä itsensä ilmaiseminen vastauksiin ja jäikö esi-

merkiksi jotakin sanomatta siksi, että se tuntui vaikealta kielen takia. Kaikki haastateltavat 

kuitenkin puhuivat erittäin sujuvaa englantia ja kommunikointivaikeuksia itseni ja haastatel-

tavan välillä ilmeni hyvin vähän. Tein kaikki haastattelut englanniksi, vaikka minulle selvisi-

kin, että parin haastateltavan kohdalla olisin voinut tehdä ne myös suomeksi. Mielestäni joh-

donmukaisuus oli kuitenkin tässä asiassa tärkeätä, sillä halusin koko aineiston olevan samalla 

kielellä. Jos olisin tehnyt haastatteluja kahdella eri kielellä, olisi myös aineiston käsittelyssä 

voinut tulla eteen ongelmia, sillä sama ilmaisu voi esimerkiksi kuulostaa erilaisilta eri kielillä. 

Suomea osaavat haastateltavat saattoivat kuitenkin halutessaan selventää joitakin asioita suo-

meksikin, mikä oli mielestäni pelkästään hyvä asia. Selvyyden saaminen vastauksista oli sil-

loin tällöin työlästä, mutta haastattelunauhojen lukuisten kuuntelukertojen ja huolellisesti teh-

dyn litterointityön ansiosta sain epäselvät kohdatkin selvitetyksi. Pyrin myös tekemään tulkin-
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toja varovaisesti, jotta omat ennakko-oletukseni tai kielellisen ilmaisun rajoittuneisuus eivät 

pääsisi vieraan kielen käytön vuoksi vaikuttamaan tuloksiin. 

 

Haastatteluja analysoidessa – ja joskus jo niiden aikana – vastauksissa tuli ilmi mielenkiintoi-

sia kulttuurisia eroja, joita haastateltavat eivät aina itse pystyneet reflektoimaan. Annan tästä 

yhden esimerkin ja vertaan sitä suomalaiseen ajattelutapaan. Kuten monet haastateltavat mai-

nitsivat, suomalaisia on välillä vaikea oppia tuntemaan, ja kestää kauan, ennen kuin suomalai-

nen sanoo ”tuntevansa” jonkun ihmisen. Huomasin kuitenkin, että muista kulttuureista tulevat 

pitävät uutta tuttavuutta usein nopeammin tuttuna, ja jopa ystävänä. Toisin sanoen se, mikä 

Suomessa voi kestää jopa vuosia, saattaa muissa kulttuureissa tapahtua paljon nopeammin.  

Edellä mainittujen kaltaisten kulttuurierojen havaitseminen ja vastausten tulkitseminen niiden 

valossa vaatii tutkijalta herkkyyttä ja tarkkaavaisuutta. Tulkinta ei kuitenkaan koskaan ole 

todellisuuden peilikuva, joten täysin oikeaan ei voi koskaan osua. Toisaalta haastattelin myös 

keskenään hyvin erilaisista maista ja kulttuureista tulevia, ja jouduin näin ollen toimimaan 

tiettyjen ennakko-odotusten valossa haastateltavia kuunnellessani. Vaikka haastattelija yrittää 

pitää mielensä mahdollisimman avoimena, taustalla on aina jonkinlaisia, usein vääriäkin, käsi-

tyksiä haastateltavien taustoista.  

 

Eräs tutkimukseni kannalta mielenkiintoinen asia liittyy siihen, minkä alan opiskelijoita haas-

tattelin. Kaikki haastateltavat olivat yhteiskuntatieteelliseltä alalta, ja etenkin sosiologiaa tai 

sosiaaliantropologiaa opiskelleet saattoivat olla muita etevämpiä tiettyjen asioiden havain-

noinnissa opiskelujen avulla saavutetun herkkyyden vuoksi. Toisaalta tätä on vaikea nähdä 

haittana, sillä mitä paremmin haastateltavat osaavat reflektoida omaa elämäänsä ja ympäristö-

ään, sitä parempi se on tutkijan kannalta. Toinen asia onkin se, olisivatko tulokset olleet eri-

laisia muun alan opiskelijoiden keskuudessa: kokevatko esimerkiksi tietotekniikan alan ulko-

maalaiset opiskelijat vaikuttamismahdollisuutensa ja kulttuurierot olennaisella tavalla toisin? 

Tähän ei voida antaa täysin varmaa vastausta tämän tutkimuksen perusteella, mutta oman ar-

vioni mukaan tutkimuksessa liikuttiin siinä määrin yleisellä tasolla, että suurinta osaa tulok-

sista voitaisiin hyvin soveltaa muunkin alan opiskelijoihin. Ainoastaan oman tieteenalan hah-

mottaminen ja tiettyyn ”akateemiseen heimoon” kuulumisen tunne ovat asioita, joista saattaisi 

tulla hyvin erilaisia vastauksia eri alojen opiskelijoiden keskuudessa. Näin ollen niillä aloilla, 

joilla opiskelu on luonteeltaan hyvin erilaista, esimerkiksi enimmäkseen kova-puhdas -

alueelle sijoittuvan lääketieteen parissa, vastaukset voisivat olla hyvin erilaisia ainakin niin 

sanotun akateemisen vapauden suhteen. 
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6.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

Suomalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita ulkomailla on tutkittu melko paljon ja monesta 

eri näkökulmasta. Myös maahanmuuttajista Suomessa on tehty melko paljon erilaisia tutki-

muksia. Ulkomaalaisten opiskelijoiden tutkiminen Suomessa sen sijaan on ollut vähäisempää. 

Tämä koskee etenkin juuri ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita, sekä yliopistoissa että muissa 

korkeakouluissa.  

 

Mielestäni suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden 

ryhmään tulisi kiinnittää enemmän huomiota, sillä tutkinto-opiskelijat viettävät pidemmän 

ajan Suomessa kuin vaihto-opiskelijat ja voisivat mahdollisesti olla kiinnostuneita myös 

Suomeen jäämisestä. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että tutkinto-opiskelijoiden tilanne 

Suomessa ei ole paras mahdollinen: toisaalta lukukausimaksut näyttäytyvät monen kohdalla 

eräänlaisena ”peikkona”, toisaalta kielivaikeudet haittaavat Suomessa opiskelua ja olemista 

sekä työnsaantimahdollisuuksia Suomesta. Lisäksi on todettava, että vaikka vieraskielistä ope-

tustarjontaa lisättäisiin entisestään, niin kuin toivottavasti tapahtuukin, viihtyvyyteen ja sopeu-

tumiseenkin tulisi kiinnittää enemmän huomiota myös tutkimuksen keinoin. Jos tänne halu-

taan lisää ulkomaista työvoimaa, se on eräs keino parantaa tilannetta ja saada huippuosaajia 

pysymään Suomessa. Nämä ovat asioita, joita voisi tutkia Suomessa paljon enemmänkin, sillä 

tutkimustuloksia tarvitaan päätöksenteossa.  

 

Itselläni ei ollut mahdollisuutta tehdä useampia haastatteluja samoille henkilöille. Olisi ollut 

hyvin mielenkiintoista esimerkiksi haastatella vasta Tampereen yliopistoon saapuneita opiske-

lijoita ja palata aiheen pariin, kun he ovat viettäneet Tampereella esimerkiksi vuoden. Tällä 

tavoin olisi tarjoutunut mahdollisuus selvittää paremmin sitä, kuinka käsitykset ja kokemukset 

muuttuvat ajan myötä. Lisäksi tässä tutkimuksessa ei päästy kovin syvälle niin sanottujen 

”akateemisten heimojen” kokemuksesta ulkomaalaisten opiskelijoiden keskuudessa. Olisi 

ylipäänsä mielenkiintoista lukea lisää siitä, minkälaisia maarajojen yli meneviä yhteyksiä eri 

tieteenalan harjoittajilla on, ja minkälaisia käsityksiä ja toimintatapoja tieteenalojen sisällä 

vallitsee maailmanlaajuisesti. Tätä voi tutkia monella eri tavalla, esimerkiksi vertailemalla 

kahta ulkomaalaisten opiskelijoiden joukkoa eri tiedekunnissa tai kokonaan eri yliopistoissa 

tai korkeakouluissa.   

 

Tutkimuksen teko osoittautui monella tapaa haastavaksi, mutta erittäin mielenkiintoiseksi. 

Tästä tutkimuksesta on hyötyä ainakin ISSS:n opiskelijoille, sillä opiskelijoista koostuvan 
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hallituksen edustaja sai tuloksista tekemäni englanninkielisen tiivistelmän. Tiivistelmän avulla 

he saavat uutta tietoa ISSS:n opiskelijoiden tilanteesta ja opiskeluolosuhteista. He pystyvät 

toivoakseni käyttämään tutkimuksessa kerättyjä tietoja apuna toiminnan suunnittelemisessa ja 

omiin asioihinsa vaikuttamisessa. Luonnollisesti toivon, että myös muut tahot voivat saada 

hyötyä tästä tutkimuksesta. 
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LIITE 1 

Dear _____________, 

 

The reason I'm contacting you is to invite you to an interview. I'm an adult education student 

and I'm doing my Master's thesis about foreign students at the University of Tampere. I de-

cided to interview a group of students who study in different Master's programs at ISSS. The 

interviews will be done individually with each student during this winter. 

 

My main research questions are related to finding out about your experiences on cultural dif-

ferences and studying at the University of Tampere. All the interviews will be done confiden-

tially and I will make sure you will not be recognized in the final results. Each interview will 

last about forty-five minutes. 

 

The interviews will be done at the University campus, most likely in Linna building. The 

place will be confirmed later. Is it possible for you to come to the interview for example on 

______ at ______? In case the time is not suitable for you, feel free to suggest another time. 

I'm around the university campus a lot so almost any time suits me. 

 

I would be really pleased if you could take part in this. As a reward you will get a gift token 

for a free doughnut at Arnold's. Hopefully you are able to answer me quite soon. 

 

Regards, 

 

Katri Varpila 
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LIITE 2  

Huom! Kysymykset olivat suuntaa-antavia. Lihavoidut kysymykset olivat tärkeimpiä. 

 

Background information 
Home country  

Subject of study at University of Tampere  

Educational background 

 

Living in Finland 
- What was the main reason for you to leave your home country? 

- What was you first impression of Finland when you came here for the first time? 

- Do you know many Finnish people? Did you get to know them around the University of 

Tampere? 

- Can you name some situations when you have had some kind of misunderstandings 

which were related to cultural differences? 

- If you think about your cultural background, can you name some of its characteristics 

that have helped you to cope when you moved to Finland? (Can you name some of the 

characteristics about your culture that made it easier to “survive” in another country?)  

- Can you speak Finnish and are you taking Finnish classes? 

 

Studying at the University of Tampere 
- When you arrived to the University of Tampere, what was your first impression? 

- Do you feel like you are able to attend as many classes as you want to or is there often a 

situation where the tuition is only in Finnish and you cannot take part in it? 

- Have the Finnish students welcomed you to their activities (both study-related and free 

time)? 

- Do you think it is easier being a foreigner when you are around the campus than somewhere 

else? 

- Describe with a few words the differences between studying at the University of Tam-

pere (or in Finland in general) and at the university you studied in before coming to 

study at the University of Tampere.  
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- Has the staff of the University (both staff at the International Office and at the de-

partments) helped you enough? With what sort of questions did you need help? 

- Have you noticed many cultural differences around the university? In what kind of 

situations did they occur? 

- Would you say you feel very strongly as part of the University?  

- Do you enjoy studying itself or are you more career-oriented or just wanting to get the Mas-

ter’s degree done and get to work? 

 

Studies in general 
 - How did you end up studying what you study? What is the character that made it suitable 

for you?  

- Do you think you could have chosen your major subject of study differently? If so, what 

could have you chosen? 

- How would you describe your field of study? Is it more practical or theoretical?  

- Do you prefer attending to lectures and doing exams by yourself or doing a lot of studying in 

groups, such as seminar groups?  

- Do you feel like you have a lot in common with people that study the same subject, no 

matter if they are Finnish or from somewhere else?  

- Is studying at the University of Tampere as you thought it would be before you 

started? How? 

- Has studying been easier now that you are further with your studies compared to when 

you started at the University of Tampere? What are the things that have made it eas-

ier/more difficult? 

- Do you feel like you have succeeded with your studies? Why? 

- What are your future plans? Do you think you could to stay in Finland? 

 

                                                                                                                                             

  


