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TIIVISTELMÄ 

Tampereen yliopiston matka-apurahan saamiseen liittyvät ehdot edellyttävät jokaisen 
vaihdosta palaavan kirjoittavan kokemuksistaan matkakertomuksen. Tutkimusaineistonani 
olivat lukuvuonna 2010–2011 yliopiston verkkosivuilla julkaistut matkakertomukset, 
yhteensä 294 kappaletta. Analysoimieni matkakertomusten kirjoittajat edustivat yhteensä 
kaikkia tieteenaloja ja kertomusten kohdemaat lähes kaikkia Tampereen yliopiston 
vaihtokohteita. 

Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostavat sosiaalinen konstruktionismi ja 
narratiivinen tutkimus. Molemmat korostavat todellisuuden kielellistä luonnetta ja sen 
rakentumista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tämän lähestymistavan mukaan jokaisen 
ihmisen käsitys omasta itsestään ja muusta maailmasta on alati kehkeytyvä ja muuttuva 
kertomus. 

Tutkimuksessani lähestyin matkakertomuksia narratiivisen tutkimusotteen avulla, joten 
tutkimusasetelmani perusta on narratiivisissa analyysimenetelmissä. Loin aineiston pohjalta 
neljä mallitarinaa kuvatakseni sitä, millä tavoin vaihto-opiskelukokemuksen kuvaamisessa 
käytetyt jäsennystavat ovat kulttuurisesti muotoutuneita. Halusin selvittää, kuinka 
tarinankerronnan perusjuonikaavat, toisin sanoen romanttisen sankaritarinan, tragedian, 
komedian ja ironian juonityypit ilmenevät matkakertomuksissa ja millaisiin roolipositioihin 
eri jäsennykset asemoivat vaihdosta palaajan tarinan päähenkilönä.  

Kertomus siirtää yksilön sisäisen tarinan kielellisyyden piiriin ja kerronnan prosessi 
puolestaan muovaa tuota tarinaa. Luodessaan julkista esitystä vaihto-opiskelun 
kokemuksestaan palaajat tulevat toisaalta muokanneeksi omaa sisäistä tarinaansa eli 
narratiivista identiteettiään. Tästä syystä halusin myös tarkastella, kuinka vaihtokokemuksesta 
rakennetut ja kerrotut kertomukset ilmentävät kertojan identiteetin narratiivisia puolia.  

Toinen tutkimustehtäväni oli tarkastella matkakertomusten lopetuskappaleissa spontaanisti 
esiin tuotuja vaihtokokemuksen henkilökohtaisen merkityksen arviointeja. Juuri kertomuksen 
lopetus siirtää sen kokemuksen ajankohdasta kerronnan aikaan ja samalla kuvattujen 
tapahtumien merkitykset asetellaan sopusointuun.  Jaoin aineistosta nousseet merkitykset 
kuuteen luokkaan ja pohdin motiiveja juuri näiden kirjoituksissa esiin tuotujen merkitysten 
esittämisen takana. Tämän jaottelun kautta pyrin tuomaan esiin, millaisen arvon palaajat 
antavat kokemuksilleen ja mitä merkityksiä matkakertomusten kirjoittajat pitivät esille 
tuomisen arvoisina vaihto-opiskelukokemuksessaan. 

Tutkimuksessa ilmeni, että kulttuurinen tarinavaranto, yksilön narratiivinen identiteetti ja 
sosiaalinen ympäristö kohtaavat matkakertomuksissa erityisellä tavalla. Kertomus on tulkittu 
kokemus ja siten se sisältää aineksia kertojan sosiokulttuurisesta ympäristöstä. Kerronta 
muokkaa sekä kertoja käsitystä itsestään että muiden käsitystä hänestä. 



 
 

Identiteettineuvottelujen kautta sosiaalisen hyväksynnän saanut identiteetti palvelee palaajaa 
liittymisessä vaihdosta palanneiden kuviteltuun yhteisöön ja vaihdon kautta halutun 
sosiaalisen identiteetin saavuttamisessa. 

Rakennettaessa kuvaa vaihto-opiskelusta henkilökohtaisesti merkittävänä kokemuksena, on 
kokemuksen arvottamisen kannalta tärkeää kuvata tapahtunutta kulttuurisesti jaettujen 
jäsennys- ja merkitysrakennelmien kautta. Näihin perinteisiin kerronnan muotoihin 
nojaaminen perustuu kertojan pyrkimykseen välittää vaihdossa opittu ja koettu sekä edellisten 
henkilökohtainen merkitys kertomuksen vastaanottajalle mahdollisimman tunnistettavalla 
tavalla. 
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1 JOHDANTO 

 

”Tahdon uudet silmät  

joilla näen kauemmas  

pihan yli vuorille  

ja niiden lävitse  

 

Tahdon uuden äänen  

jotta voisin kertoa  

että minäkin kuulin aamulla kolibrin  

 

Mennään uimaan kallioiden itäpuolelle  

en pelkää enää vuorovettä enkä vieraita  

kun meri vetäytyy, levä kuivuu harmaaksi  

jos joku poimii sen, se muuttuu tomuksi  

 

tahdon uuden äänen  

jotta voisin kertoa  

että tahdon uudet silmät  

että tahdon oppia tietämään  

mitä yritit sanoa  

näen jo nyt paljon kauemmas  

en pelkää vuorovettä enkä vieraita  

kuulin kolibrin ja itkin vuoksesi” 

(Scandinavian Music Group, ”Tahdon uudet silmät”) 

 

Tämän kappaleen lyriikoihin kiteytyy oma kertomukseni vaihto-opiskelukokemuksestani. 

Palattuani puolivuotiselta Espanjan matkaltani, minulla oli tapana soittaa tätä kappaletta 

ystävälleni ja perheelleni. Tarinallisesti orientoituneen sosiaalipsykologian mottoa 

lainatakseni ”kertomus jäljittelee elämää ja elämä kertomusta” (esim. Bruner, 1991). 

Ihmiselämä voidaan nähdä elettyjen, koettujen ja kerrottujen kudelmana. Omat sanani eivät 

aluksi kyenneet tyhjentävästi kuvaamaan kokemuksiani – niinpä lainasin populaarikulttuurin 
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kerronnasta. Näin tehdessäni tulin liittyneeksi tarinallisen kiertokulun virtaan käyttäen ja 

osaltani eteenpäin siirtäen vaihto-opiskelun kokemukseen liitettyjä merkityksiä. 

Kappale onnistuu vangitsemaan joitakin olennaisia piirteitä vaihto-opiskelukokemuksen 

vaikutuksesta identiteettiin. Lyriikoissa kertoja on nähnyt ja kokenut asioita, joiden johdosta 

tämä kokee muuttuneensa, tarvitsevansa uudet silmät ja äänen. Kokemus on muuttanut 

palaajaa, mutta hänen on vielä vaikea konkreettisesti kuvata, millä tavoin muutos hänessä 

ilmenee – muutos itsessä realisoituu vasta kotiin palattaessa. Edellä kuvatun kaltainen 

hämmentävä tilanne on tuttu monelle palaajalle. Hämmennystä aiheuttaa paitsi kulttuurisen 

siirtymän aiheuttama identiteettityö, myös ”kodin” näkeminen uudella tavalla. Palaaja joutuu 

silmityksin sen ilmiön kanssa, että paluu tuttuun ja totuttuun siinä mielessä kuin hän sen 

ennen vaihtoa tunsi, ei ole toisessa kulttuurissa elämisen jälkeen enää koskaan täysin 

mahdollista. Palaajassa itsessään tapahtuneet muutokset horjuttavat hänen kykyään saavuttaa 

kotoisuuden tunne uudelleen. 

Itsessä tapahtunutta muutosta on aluksi hankala pukea sanoiksi. Vaihto aina enemmän kuin 

yksittäinen kokemus, se on ennemminkin kudelma pieniä ja suuria kokemuksia, asenteita ja 

arvoja. Identiteetissä tapahtuneiden muutosten jäsentämiseksi ja näkyviksi tekemiseksi 

palaaja voi tuntea tässä vaiheessa paluuprosessia tarvetta luoda vaihto-opiskeluajasta 

jonkinlainen koherentti tarina itselle. Kyseisen tarinan luominen on yksilöllisesti luova mutta 

kulttuurisesti värittynyt prosessi. Tarinan aineksia haetaan yleisistä kulttuurisesti 

omaksumistamme tarinallisista jäsennysvaihtoehdoista sekä erityisesti vaihto-opiskeluun 

liittyvästä tarinavarannosta ja puhetavoista. Tarinan muodostamisessa tarvitaan ”uusia silmiä” 

identiteettikäsityksen ja tutun ympäristön merkityksen uudelleenmäärittelyyn. Vähitellen 

palaa myös ”uusi ääni” ja halu jakaa tarinaa vaihtoaikana koetusta. Se kuvastaa tarvetta 

esitellä lähipiirille ja ympäristölle tuo ”uusi minä” ja aloittaa neuvottelut sen sosiaalisesta 

hyväksyttävyydestä. Kertomus on esitettävä sellaisessa muodossa, että sosiaalinen ympäristö 

pystyy tunnustamaan kokemuksen ”oikeellisuuden” – se ei siis voi liiaksi poiketa 

norminmukaisista ja konventionalisoituneista vaihto-opiskelukokemuksen jäsennyksistä ja 

esityksistä. 

Kansainvälisyys- ja kansainvälistymispuheella on korkeakoulutuksen jargoniassa vahva 

asema. Välinearvoisesti vaihto-opiskelu hyödyttää opiskelijaa monella tavalla. Kuitenkin 

siitä, mitä tapahtuu kokemuksen henkilökohtaisella tasolla, puhutaan huomattavasti 

vähemmän. Kokemuksena vaihto-opiskelun vaikuttaa yksilöiden ajatteluun, toimintaan ja 
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asenteisiin läpi loppuelämän. Kuitenkin mekanismit ja tavat, joilla tuo vaikutus ilmenee, ovat 

vielä jokseenkin tuntemattomia. Jonkinasteinen muukalaisuuden tunne värittää palaajan 

oleskelua kotimaassaan ja kynnys lähteä ulkomaille voi tuntua olevan hyvin matalalla. Moni 

palaaja voi tuntea olonsa siinä määrin kotikulttuurista irralliseksi, että saattaa jopa elätellä 

toiveita ns. ylirajaisesta elämäntavasta – vapaaehtoisesta maasta toiseen muuttamisesta. 

Tutkimukseni on yksi avaus vaihto-opiskelun henkilökohtaisten merkitysten tarkasteluun. 

Valitsemallani metodologisella lähestymistavalla, narratiivisella tutkimusotteella, pyrin 

tuomaan julki kulttuurisen ja kerrotun piirteiden vuorovaikutuksesta vaihto-opiskelun 

tarinallisissa jäsennyksissä. Tutkimuksessani tuon esiin vaihto-opiskeluun kulttuurisessa 

tarinavarannossa ja omassa sisäisessä tarinassa vaihto-opiskeluun liitettyjä merkityksiä. 

Tarkastelen näitä merkityksiä vaihdosta esitettyjen matkakertomusten muodossa, elettyinä ja 

kerrottuina tarinoina. Yksilötasolla kiinnostukseni kohteena on sosiaalinen ja persoonallinen 

identiteetti narratiivien ja kulttuuristen mallitarinoiden avulla tuotettuna. Tarkastelen paitsi 

kulttuuristen mallitarinoiden suhdetta vaihdossa olleiden tarinoihin, myös sosiaalisen 

identiteetin ja persoonallisen identiteetin ilmentymistä ja vuoropuhelua näiden tarinoiden 

kautta.  

Samalla tulen tarjonneeksi vaihdossa olleiden tarinoille uuden kontekstin, esitysareenan ja 

lukijakunnan. Täten osallistun osaltani akateemisessa kulttuurissa jaettujen vaihto-opiskelun 

jäsentämis- ja merkityksellistämistapojen kiertokulkuun ja uudelleenmuokkaamiseen. Toivon, 

että tutkimukseni lähestymistapa tarjoaa tuoreita näkökulmia teemaan ja ilmiön 

kokonaisvaltaisempaan käsittämiseen. Tutkimukseni on, myönnettäköön, myös jatkoa oman 

vaihdosta paluuni työstämisen prosessille. Parhaimmassa tapauksessa tutkimukseni auttaa 

muitakin ”muukalaisia” heidän uudelleensopeutumisensa prosessissa. Foucaultin sanoin: 

”Elämässä sen tietäminen, että on mahdollista ajatella toisin kuin ajattelee ja nähdä toisin 

kuin näkee, on välttämätöntä katsomisen ja ajattelun jatkamiseksi. Tärkeää ei ole tiedon 

hankkiminen vaan sen eksyttäminen, joka tietää.” Hän jatkaa: ”kun ihminen ryhtyy 

ponnisteluihin muuttaakseen näkemisensä tapaa, muokatakseen jo tuntemaansa horisonttia ja 

astuakseen hieman syrjäpolulle, on lopputulos kaikkea muuta kuin selvä” (Foucault 1998, 

121, 123.)  
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1.2 Lähtökuopissa 

 

 

Tieteessä tutkitaan tarinoita, mutta samalla siinä tuotetaan tarinoita. Tutkimuksessa voidaan 

käyttää materiaalina kertomuksia, mutta samalla se voidaan ymmärtää yhtä lailla kertomuksen 

tuottamiseksi maailmasta. Opinnäytetyöni on siis oppimani ja tutkimani pohjalta konstruoima 

kertomus vaihto-opiskelusta, vaihto-opiskelijoista ja heidän kotiinpaluustaan.  

Tutkimusprosessi on ollut minulle kronologisessa mielessä loogisesti etenevä matka. 

Tutkimusmatkani alkoi tutustumalla vaihto-opiskelun, identiteetin, narratiivisuuden ja 

kertomusten maailmaan kirjallisuuden avulla. Tämän etukäteistunnustelun, 

orientoitumisvaiheen, jälkeen lähdin narratiivisesti tarkastelemaan matkakertomuksia. 

Lukemani toimi karttanani, se auttoi minua erottelemaan kertomuksista olennaisen, näkemään 

yhtäläisyyden ja eroavaisuudet. Analyysivaiheessa loin oman todenmukaisuutta tavoittelevan 

kertomukseni tutkimusongelman vastauksen muodossa. Kertomustani voi käyttää 

yhdenlaisena karttana matkakertomusten parissa seikkaileville. 

 

 

 

1.3 Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus 

 

 

Kansainvälisen opiskelukokemuksen ajatellaan tuottavan opiskelijalle monia tulevaa työ- ja 

yksityiselämää hyödyttäviä kvalifikaatiota. Opiskelijaliikkuvuuden trendi vaikuttaakin 

nousujohteiselta. Kansainvälisen liikkuvuuden keskuksen Cimon mukaan vuonna 2010 

Suomesta lähti ulkomaille 10 123 opiskelijaa, joista yliopistosta oli 5311 ja 

ammattikorkeakoulusta 4812. Kasvua edellisvuoteen oli 7,8% eli yhteensä 713 opiskelijan 

verran. (Garam & Korkala 2011, 23. ) 
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Tulevina vuosina lähtijöiden määrät tuskin tulevat ainakaan laskemaan. Tampereen yliopissa 

kesäkuussa 2011 laaditun kansainvälistymisohjelman mukaisesti uusiin tutkinto-ohjelmiin 

lisätään kaikille opiskelijoille pakollinen kansainvälistymiskokonaisuus, jonka yksi 

suoritustapa on opiskelijavaihto (Tampereen yliopisto 2011). Mitä luultavimmin 

kokonaisuuden myötä opiskelijaliikkuvuuden määrät tulevat hieman kasvamaan entisestään, 

kun vaihto-opiskeluun näin eksplisiittisesti kehotetaan. Mitä luultavimmin 

kansainvälistymiskokonaisuuden myötä myös rakenteet ja käytänteet vaihto-opiskelun 

tukemiseen paranevat entisestään, tehden siitä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon 

opiskelijoiden keskuudessa.  

Korkeakoulutuksen ja tieteen kansainvälistymiselle on ladattu paljon toiveita. 

Opetusministeriön laatima korkeakoulutuksen kansainvälistymisstrategia vuosille 2009–2015 

puhuu aidosti kansainvälisestä korkeakoulusta, jossa niin henkilökunnalla kuin 

opiskelijoillakin on mahdollisuus vahvistaa kansainvälisiä valmiuksiaan laadukkaiden 

liikkuvuusjaksojen kautta (ks. liite 1). 

Opiskelijanäkökulmasta nostetaan esille seuraavat tärkeät elementit ja avainkompetenssit, 

joita kansainvälistymisen ajatellaan tuottavan: 

 Ulkomailla tapahtuva opiskelu ja työskentely parantavat liikkujan kielitaitoa ja 

työmarkkina-asemaa sekä lisäävät kulttuurien ja yhteiskuntien keskinäistä 

ymmärrystä. 

 Monimuotoiseen kansainväliseen verkostoitumiseen liittyy suuri määrä hiljaista tietoa, 

joka on koulutuksen ja tieteen kehityksen sekä yhteiskuntien uusiutumisen kannalta 

välttämätöntä 

 Kansainvälistyminen edistää yksilön henkistä kasvua ja globaalin vastuun 

ymmärtämistä 

(Opetusministeriö 2009)  

Mittavien toiveiden ja tavoitteiden toteutumaa koskevaa tutkimusta on kuitenkin tehty 

verrattain vähän, lähinnä opinnäytetöiden muodossa, ja tutkimuksen kohderyhmät ovat 

muodostuneet yksittäisen oppilaitoksen opiskelijoista. Systemaattista ja monimuotoista 

laadullista tutkimusta vaihto-opiskelijoista olisi vielä tehtävä sen selvittämiskeksi, 

toteutuvatko edellä mainitut oppimistavoitteet halutulla tavalla ja mitä muita vaikutuksia 

heissä ilmenee yksilötasolla. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

 

 

Tässä luvussa taustoitan tutkimustani vaihdosta palaamisen kokemukseen sekä vaihto-

kokemuksesta kertomiseen liittyvällä teorialla. Lisäksi peilaan edellä mainittujen suhdetta 

yksilön narratiivisen identiteetin muodostumiseen. Vaihdosta paluu on psyykkisesti ja 

sosiaalisesti erityislaatuinen prosessi ja yksilön elämässä vieläpä usein ainutkertainen 

kokemus. Paluuprosessia muokkaavien tekijöiden ja paluuprosessin fyysisen ja psyykkisen 

kontekstin kokemusta määrittävien elementtien moninaisuus on valtava. Seuraavassa olen 

nostanut esiin näistä mielestäni tutkimustehtäväni kannalta keskeisimmät. 

 

 

2.1 Paluu paikkaan, jota kodiksikin kutsutaan 

 

 

Kuten Nan Sussman artikkelissaan osuvasti kuvaa, lyhytaikaista oleskelua toisessa maassa voi 

tarkastella Dorothy Galen seikkailuna Ihmemaa Oz:ssa. Lyhyessä ajassa Dorothy joutuu 

sopeutumaan moneen uuteen asiaan. Hän kokee lyhyessä ajassa paljon uutta ja jännittävää, 

jopa aistit räjäyttävää ja erilaista. Saavuttaakseen tavoitteensa, eli löytääkseen tien takaisin 

kotiinsa, Dorothyn on mukautettava ajatteluaan ja käyttäytymistään uuteen ympäristöön 

sopivaksi ja ystävystyttävä paikallisten kanssa. Kun hän sitten vihdoin saavuttaa tavoitteensa, 

hän huomaa kotoisan elämän olevan kaikessa ennalta arvattavuudessaan varsin väritöntä. 

Lisäksi Dorothy tuntee turhautumista siitä, ettei pysty välittämään matkalla kokemaansa 

kotiväelle siten, että nämä voisivat täysin ymmärtää häntä. (Sussman 2002, 2.) 

Ulkomailla oleskelun jälkeinen kotiinpaluun prosessi on kiehtonut monia tutkijoita. 

Psykologisesti suuntautuneen tutkimuksen piirissä tuota prosessia on nimitetty kulttuurisen 

siirtymän kehänä, johon kuuluu paitsi uuteen kulttuuriin sopeutuminen myös paluun jälkeinen 
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uudelleensopeutuminen kotimaahan. Oikeastaan kulttuurisen siirtymän teoreettinen tarkastelu 

voidaan aloittaa jo enkulturaatioprosessista, jossa yksilö ”kasvaa sisään” häntä ympäröivään 

kulttuuriin. Tässä prosessissa kulttuuri omaksutaan muodostamaan identiteetin 

näkymättömän, mutta ajatuksiin, käyttäytymiseen ja tulkintaan suuresti vaikuttavan osan. 

(Sussman 2002, 3–4.)  

Vieraassa kulttuurissa identiteetin kulttuurisidonnaiset piirteet tulevat esiin erona 

kohdekulttuuriin ja sopeutumisprosessi alkaa reagointina näihin päivittäin ilmeneviin eroihin. 

Mikäli yksilö reagoi voimakkaasta näihin eroihin, voi tilannetta nimittää kulttuurishokiksi. 

Suurin osa toisessa maassa oleskelevista muuttaa omaa ajattelutapaansa ja käyttäytymistään 

ainakin sen verran, että he voivat toimia jossain määrin tehokkaasti uudessa ympäristössään. 

Mukautumishalukkuus vaihtelee persoonallisten ominaisuuksien mukaan. Myös oman 

kulttuurin henkilökohtainen merkitys ja yksilöllinen joustavuus säätelevät mukautumisen 

syvyyttä. Yhtä lailla kohdekulttuurin ja lähtökulttuurin välinen kulttuurillinen etäisyys 

vaikuttaa mukautumiseen. (Mt 2002, 5–6.) 

Ympäristön kanssa tehdyt kompromissit käyttäytymisen, ajattelun ja tulkinnan tasolla 

saattavat hämmentää myös toisessa maassa olijan ymmärrystä itsestään. Minäkäsityksen ja 

kulttuuri-identiteetin hämmennys tekevät kotiinpaluusta psykologisesti haastavaa. (Sussman 

2002, 6.) Vaihdosta paluun pitäisi olla mukava kokemus, sillä kaikkialla puhutaan taas 

palaajan äidinkieltä, perhe ja ystävät ovat taas lähellä ja ympäristö on tuttu. Suurimmalle 

osalle palaajista kotiinpaluu onkin autuasta – ainakin aluksi. Muutaman ruisleivän ja 

euforiantäytteisin päivän osa palaajista alkaa tuntea yllättäviä ristiriitaisia tuntemuksia.  

Kärjistäen voidaan todeta, että paluu ”kotiin”, kuten yksilö sen ennen oleskelua toisessa 

maassa tunsi, on mahdotonta. Itsessä tapahtuneet muutokset saattavat aiheuttaa palaajassa 

tunteen, ettei tämä enää ”sovi” kotimaahansa. Palaaja tuntee itsensä yhtäkkiä vähemmän 

oman kotikulttuurinsa edustajaksi ja sen vaalimat arvot ja käyttäytymistavat tuntuvat 

merkityksettömiltä ja epäolennaisilta. Toinen epämukavuutta aiheuttava identiteettimuutos 

voi ilmetä kohdemaan arvojen ja käytöstapojen siirtymisenä osaksi käyttäytymis- ja 

ajattelumalleja myös kotimaassa. Uusien käytöstapojen ja arvojen siirtyminen saattaa 

aiheuttaa ihmetystä myös palaajan lähipiirissä, joka voi luonnollisesti vieraannuttaa palaajaa 

ja hänen läheisiään ainakin väliaikaisesti. (Mt. 2002, 6–7.)  

Graig Storti kuvailee kirjassaan ”The Art of Coming Home” kodin elementtejä ja näiden 

vaikutusta palaajan uudelleensopeutumisprossiin. Hänen mukaansa kodin olemus voidaan 
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ymmärtää tuttujen paikkojen, tuttujen ihmisten ja rutiinien ja ennakoitavien 

tapahtumakaavojen kokonaisuudeksi. Nämä ”kodin” peruselementit ovat voineet muuttua 

vaihto-oppilaana vietetyn ajan kuluessa. Tutut paikat ovat kokeneet väistämättä ainakin 

joitakin pieniä muutoksia ja ainakin kotiinpalaajan silmin ne näyttävät nyt erilaisilta, sillä 

niihin liitetyt tunneassosiaatiot ja henkilökohtaiset merkitykset ovat voineet muuttua. 

Vaihdosta palaaja joutuu myös huomaamaan, että kotonakaan aika ei ole pysähtynyt hänen 

poissa ollessaan, vaan esimerkiksi tutut ihmiset ovat saattaneet muuttua niin ulkoisesti kuin 

sisäisestikin. Tämä tilanne vaatii uudelleen tutustumista ja molemminpuolista totuttelua 

havaittuihin muutoksiin. Valitettavasti ”oudossa” ympäristössä ja ”outojen” ihmisten 

ympäröimänä myös rutiinit rikkoutuvat. Erityisen raskaaksi rutiinien puutteen tekee se, että 

kokemus vaihdon alussa ilmenneestä rutiinien rikkoutumisesta on vielä varsin tuoreessa 

muistissa. Totunnaisten käyttäytymiskaavojen puute myös kotiin palaamisen jälkeen voi 

tuntua palaajasta epäreilulta (Storti 2003, 5–12.) 

Mikäli ”koti” siis ymmärretään kyvyksi tuntea itsensä täydellisen kotoisaksi, Dorothyn 

Ihmemaa Oz:ssa lausuma taikamantra: ”There’s no place like home” ei toimi vaihdosta 

palaaville, vaan se tulisi muuntaa muuntaa muotoon ”There’s no such thing as home”. 

Käytännössä tilanne ei ole toivottavasti aivan näin lohduton, mutta edellä kuvatun perusteella 

kotiin totuttelulle on hyvä antaa reilusti aikaa. 

 

 

2.2 Muukalainen omassa maassaan 

 

 

Seuraavassa tarkastelen tarkemmin kotiinpaluun prosessia ja palaajan tuntemuksia 

kotimaassaan. Kuten kappaleessa 2.1 on kuvattu, paluun psykologinen työstäminen alkaa 

oikeastaan jo ennen varsinaista oleskelua toisessa maassa, juurtaen aina oman kotikulttuurin 

omaksumisesta. 

Kotiinpaluussa kohdatut vaikeudet ja kokemukset vaihtelevat yksilöllisesti, mutta noudattavat 

usein tiettyä yleisesti siirtymiin liittyvää peruskaavaa. Jo pelkkä fyysinen olinpaikan muutos 

saa aikaan näiden vaiheiden ilmenemisen paluuprosessissa. Käänteisen kulttuurishokin 
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vaikuttavuus perustuu sen osaltaan sen yllättävyyteen – palaaja itse tai hänen lähipiirinsä ei 

ole ajatellut kotiin sopeutumisen olevan haastavaa (Storti 2001, 45–46.)  

Storti (2001, 46) jaottelee kotiinpaluun vaiheet seuraavasti: 

1. Lähtövalmistelut ja lähteminen 

2. Kuherruskuukausi 

3. Käänteinen kulttuurishokki 

4. Uudelleen sopeutuminen 

Lähtövalmistelut jäähyväisineen ja tulevaan suuntautuvine suunnitelmineen kuuluvat osana 

kotiinpaluun prosessiin. Lähtöä edeltävät viikot ovat usein täynnä ristiriitaisia tunteita, 

haikeutta, innokkuutta sekä epävarmuutta. Kun paluun hetki sitten vihdoin koittaa, alkaa 

useimmiten ainakin muutaman viikon mittainen kuherruskuukausi, jonka aikana kotiinpaluu 

tuntuu juuri niin ihanalta kuin palaaja sen kuvittelikin tuntuvan. Palaaja saa paistatella 

lähipiirinsä huomion keskipisteenä ja kaikki ovat iloisia nähdessään hänet. Kuulumisia 

kuunnellaan kohteliaan kiinnostuneina. Tähän vaiheeseen kuuluu myös kaiken kauan kaivatun 

tekeminen; palaaja syö sydämensä kyllyydestä kaipaamiaan ruokia ja käy kaipaamissaan 

paikoissa. Kukaan ei odota palaajalta tässä vaiheessa vielä paljon, vaan hänelle annetaan aikaa 

asettua. (Storti 2001, 47–50.) 

Ympärillä olevat ihmiset alkavat luonnollisesti pikkuhiljaa olettaa ja vaatia palaajalta asioita. 

Kun asettumisen aika sitten palaajan itsensäkin mielestä on vihdoin tullut, saattaa käänteinen 

kulttuurishokki iskeä. Kotimaan negatiiviset piirteet korostuvat ja positiiviset häivyttyvät. 

Ulkomaankokemuksen muistot puolestaan näyttävät palaajalle tässä vaiheessa täydellisiltä. 

Oma tuomitsevuus ja negatiiviset tunteet kotia kohtaan voivat järkyttää palaajaa. 

Ulkomaankokemus on väistämättä muokannut palaajan perspektiiviä ja aiheuttaa siksi 

uudenlaista kriittisyyttä ja etäisyydenottokykyä omaa ”kotia” kohtaan. (Mt. 2001, 51–53.) 

Paluushokki tuo näkyviin itsessä ulkomaankokemuksen aikana tapahtuneet muutokset ja 

muutokset suhteessa omaan tuttavapiiriin. Tämä vaihe paljastaa, kuinka elämää muuttava 

kokemus ulkomailla asuminen on ollut – toisessa kulttuurissa asuminen on jättänyt jälkensä. 

Paluukokemuksessa palaaja havaitsee ympäristönsä kulttuurisessa hybridissä, kahden 

kulttuurin ja näihin kuulumisen ja kuulumattomuuden välimaastossa. Palaaja ei oikein koe 

kuuluvansa mihinkään, hän voi tuntea olevansa kulttuurisesti kahtiajakautunut. Tämä saattaa 

pahimmillaan johtaa marginalisaation tai ulkopuolisuuden kokemukseen. Tilanne on toisaalta 
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sama kuin ulkomailla asuttaessa, jolloin palaaja kuului vähemmistöön. Omassa kotimaassa 

vähemmistössä oleminen on kuitenkin kokijalle usein raskaampi ja vaikeammin hyväksyttävä 

tuntemus. Myöskään ympäristö ei tue palaajan vähemmistöstatusta, palaaja ei saa kotonaan 

muukalaisen leiman tuomaa vapautusta, vaan palaajalta odotetaan kulttuuristen normien 

mukaista käyttäytymistä. (Mt. 2001, 54.)  

Useat palaajista miettivät edellä kuvatun myllerryksen keskellä paluulipun ostamista takaisin 

ulkomaan ”kotiinsa”. Ajatus paluusta voi tuntua paljon helpommalta kuin ajatus kaiken 

uudelleen aloittamisesta jälleen kerran. Kaikki emotionaalinen ja psyykkinen ponnistelu, jota 

jokapäiväisten asioiden hoitaminen vaatii, voi tuntua hyvin uuvuttavalta. Kuitenkin ajan 

kuluessa alkavat rutiinit taas rakentua ja kotia ja ulkomaankokemuksia voi tarkastella 

objektiivisemmin, ilman suuria negatiivisia tai positiivisia tunnelatauksia. Palaaja tajuaa, että 

voidakseen uudelleen sopeutua kotikulttuuriinsa hänen ei tarvitse luopua tai unohtaa uusia 

ulkomaankokemuksen kautta saamiaan arvoja ja asenteita, hän ymmärtää että kyseessä ei 

olekaan ”joko tai”-valintatilanne. (Storti 2001, 58–60.) 

Kulttuuriset siirtymät kuitenkin jättävät väistämättä jälkensä yksilöön. Walling et al. (2006) 

esittelee artikkelissaan palaajista tehtyjä viimeaikaisia tutkimuksia. Tutkimuksista 

vahvistavat, että kulttuuriset siirtymät ovat vaikuttaneet nuorten persoonalliseen identiteettiin 

ja maailmankatsomukseen. Tutkimuksissa nuoret kertoivat läpikäyneensä persoonallisen 

konfliktin palattuaan kotiin ja huomattuaan itsessään tapahtuneet muutokset. Mekanismi, 

jonka kautta persoonalliset muutokset tulevat näkyviin, liittyy identiteetin kulttuuriseen 

puoleen. Kulttuuri-identiteetti määrittää yksilön tapaa nähdä itsensä, se on identiteetin 

määrittelyn referenssi. Tästä syystä kokemus, kotikulttuuriin, yksilön referenssiympäristöön 

”sopeutumattomuudesta” tai ”sopimattomuudesta” koetaan voimakkaasti epämiellyttävänä. 

 

 

2.3 Kerronnallinen matka 

 

 

Matka on ajallisesti rajattu kokonaisuus, joka sijoittuu kertojan ja tarinan vastaanottajan 

jaetun ajan ja paikan ulkopuolelle. Matka on tapahtunut muulloin ja jossain muualla, 
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kertomus matkasta voidaan esittää vasta ”kotona” tai ainakin poissa tapahtumapaikalta. Ellei 

kysymys ole matkakumppaneiden yhteisestä muistelutuokiosta, ei matkakokemuksille aina 

löydy kilpailevia tulkintoja, vaan kokemukset ovat kertojan omia ja ainutkertaisia. 

Tapahtumat, tilanteet ja henkilöt tulevat ja menevät, eikä matkalla tapahtunut tule koskaan 

toistumaan täysin samanlaisena. Kaikki tämä johtaa siihen, että tarina on hyvin luonteva tapa 

jäsentää matkakokemusta sekä välittää sitä eteenpäin. Matkustaessa olemme virittyneet 

nimenomaan hankkimaan tarinaamme aineksia – miksi muuten olisimme luopuneet 

kotisohvan mukavuudesta?   

Tarinamuotoisuus näkyy arkipäivässämme paljastaen sen merkityksen elämisen 

perusrakenteena. Myös kertomus on rajattu kokonaisuutensa, jolla on alku, keskikohta ja 

loppu. (ks. Eskola & Suoranta 1998, 22). Tarinamuoto on loogisen ajattelun rinnalla toinen 

tyypillinen tapa kokemuksen jäsentämiseen (Bruner 1986, 15).  

Matkasta rakennettu tarina, sekä sisäinen että kerrottu, kertoo myös meistä, rakentaa tarinaa 

jota kerromme itsestämme sekä itsellemme että muille. Kerrotussa tarinassa identiteettimme 

ja omakuvamme piirtyvät ennen kaikkea tavassamme suhtautua matkakertomuksemme 

tapahtumiin. Matkaa käytetään usein myös elämän ja henkilökohtaisen kehityksen metaforana 

- liekö tästä syystä niin monet matkakertomuksista sisältävät sisäisen kasvu- ja kehitystarinan 

aineksia. 

Kuten edellä on kuvattu, kotiinpaluu asettaa haasteen omaa kulttuuriamme ja kotiamme 

koskeville merkitysrakenteille. Oman kulttuurin vieraus koetaan usein paljon hälyttävämpänä 

kuin toisen kulttuurin vieraus, joka on täysin luonnollista. Myös palaajan käsitys hänestä 

itsestään on muuttunut. Stortin (2003, 22) mukaan itsessä tapahtuneet muutokset saavat 

aikaan halun jakaa kokemuksia, kertoa kuka minusta on tullut. Koetusta kertominen on siis 

paitsi sosiaalisesti, myös psyykkisesti tärkeä rituaali, jossa kuulijakunta toimii tärkeässä 

roolissa luoden kertomisympäristönä peilin kokemuksen merkityksille sekä tietynlaiset rajat 

mahdollisten minuuksien kirjolle. Kertomukset ovat määrätynlaisia juuri siksi, että ne 

kerrotaan joillekin, merkittäville toisille.  
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2.4 Kertomus 

 

 

Mikä oikeastaan on kertomus? Puhuessamme kertomuksesta, olemme usein kiinnostuneita 

maailman kokemisesta ja muutoksesta. Kertomus on lajityyppinä hyvin monimuotoinen: se 

voi pysähtyä tarkkaan kuvaukseen, raportointiin tai selityksiin ilman ajan etenemistä. 

(Hyvärinen 2006, 4.) Tästä syystä myös kertomusten luonne ja niiden kantamat funktiot ovat 

hyvin monipuolisia. Kertomus voidaan ymmärtää esimerkiksi diskurssin tyyppinä, 

kognitiivisena rakenteena, elämisenä, olemisena sekä yhtenä vuorovaikutuksen muotona 

(Hyvärinen 2006, 14). Kertomukset eivät ole ikkunoita kertojan subjektiiviseen 

kokemusmaailmaan – ne ovat hyvin kaukana siitä. Ymmärrys elämästä ja tulkinta omasta 

itsestä rakentuu vähitellen kertomisen ja uudelleen kertomisen välityksellä – kertomus 

jäljittelee elämää, elämä kertomusta. Jerome Brunerin (1987, 11–12) tapaan voi todeta, että on 

vaikea olla naiivi realisti elämän suhteen. 

 

Polkinghorne lähestyy narratiivin käsitettä erityisenä kognitiivisena skeemana, jota käytetään 

inhimillisen kokemuksen jäsentämisessä. Kokemukset ovat suljettuina persoonallisten ja 

kulttuuristen merkitysten ja ajatusten materiaalittomaan maailmaan. Tämä maailma ei ole 

lukittu yksilön olemassaoloon, vaan se ylittää yksilön tämän kommunikoidessa 

henkilökohtaiset ajatuksensa ja kokemuksensa toisille ja lopulta tämän osallistuessa edelleen 

vuorovaikutukseen toisten ilmaisujen kuuntelijana ja tarkkailijana. Inhimillinen kokemus 

rakentuu siis yksilön kokemusta jäsentävän kognitiivisen skeeman sekä tämän ympäristön 

vuorovaikutuksessa. (Polkinghorne 1988, 15.)    

Kertomus sisältää aina kertojan tulkinnan tapahtumista ja täten kirjoitettu kertomus voidaan 

nähdä melkeinpä kahteen kertaan pureskeltuna kokemuksena – tarinamuotoisen jäsentämisen 

jälkeen tarinan uudelleentuottaminen kirjoittamalla tarjoaa ”hitautensa” vuoksi rajattomat 

mahdollisuudet tarinan kertomiseen tiettyä vastaanottajakuntaa silmällä pitäen. Tämä kielii 

kertomuksen kulttuurisesta jäsentyneisyydestä. Hyvärisen mukaan (2006, 4) kerrontaa 

ohjaavat jaetut mallit, silloinkin kun kerrotaan yksityisistä tapahtumista. Heikkinen 

puolestaan toteaa universaalin ja yksityisen kohtaavan ainutlaatuisella tavalla 

elämäkertomuksissa. Hän kuvaa tuota yhteyttä kielitieteistä omaksumansa sanaparin fabula ja 
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sjuzet – teema ja muunnelmat – kautta. Fabula sisältää ihmiselämän ikuiset elementit, jotka 

toistuvat tarinasta toiseen. Nämä kaikille ihmisille yhteiset asiat, kuten syntymä ja kuolema, 

rakkaus ja seksuaalisuus, kasvaminen ja ponnistelu elämän ylläpitämiseksi, muodostavat 

monimutkaisia teemoja. Nämä teemat, esimerkiksi mustasukkaisuus, lojaalisuus tai vallanhalu 

toistuvat muunnelmina ja juonellisina kokonaisuuksina ainutkertaisten yksilöiden 

ainutlaatuisissa elämäkertomuksissa. Fabula ja sjuzet ovat läsnä jokaisessa elämäkerrassa. 

Siksi toisen kertoma kertomus elämästä herättää kuulijassa aina jotain, joka tuntuu tutulta. 

(Heikkinen 2002a, 107.) 

Matkakertomukset heijastelevat myös yleisiä vaihto-opiskeluun liitettyjä diskursseja ja 

kulttuurisia merkityksiä. Julkiseen levitykseen kirjoitettu kertomus on diskursiivinen käytäntö 

- kommunikaation harjoitusta kertojan ja yleistetyn lukijan välillä (Hyvärinen 2006, 4). 

Matkakertomukset siis myös uudelleenluovat ja vahvistavat vaihto-opiskeluun liittyviä 

diskursseja ja merkitysrakenteita. Hänninen (1999, 52) toteaa, että samanlaisia kokemuksia 

omaavien ihmisten ryhmissä muodostuu usein myös tietynlaisia tarinamalleja. Toisin sanoen 

aikaisemmin kerrotut ja kirjoitetut matkakertomukset ovat osaltaan olleet mukana luomassa 

jäsennyskaavoja ja mallitarinoita, joita sitten myöhemmin matkakertomuksensa kirjoittaneet 

ovat käyttäneet oman vaihtokokemuksensa jäsentämisessä. Tällä tavoin paitsi kerronnan 

sisällöt myös kerronnan tavat konventionalisoituvat. 

Koska kertomusten ja objektiivisen todellisuuden välinen suhde ei ole suoraviivainen ja 

yksiselitteinen, on narratiivisen tutkimusotteen avulla mahdotonta saavuttaa suoraan tietoa 

yksilön kokemuksista. Narratiivien luomiseen, kuten niiden tutkimiseenkin, liittyy aina 

vahvasti tulkinnallinen puoli. Kuten Polkinghorne (1988, 4) korostaa, narratiivi tulisi 

ymmärtää aktiviteettina ja yhtenä mentaalisen merkityksenteon toimintona. 

Tarkastellessamme narratiiveja, tarkastelemme merkityksenteon toiminnassa syntyneiden 

elementtien ja näiden suhteiden nimiä sekä näiden elementtien keskinäistä järjestäytymistä.  

Hyvärinen puolestaan toteaa, että ajallinen katkos kokemuksen ja kertomuksen välillä antaa 

kertojalle vapauden valita kertomuksensa tyyli. Narratiivi toimii työkaluna, jonka päätehtävä 

on tuoda yhteen ”teoria” ja kokemus, toisin sanoen antaa sarjalle tapahtumia jonkinlainen 

merkitys. Kun henkilökohtaisia kokemuksia esitellään julkisuuden ulottuvuudessa, nousevat 

mahdollisten minuuksien sosiaaliset käsitteellistämistavat mielenkiintoisella tavalla esiin. 

(Hyvärinen 2006, 13.) Länsimaisessa tarinankerrontaperinteessä esimerkkejä tällaisista 

kokemusta jäsentävistä tarinaperinteistä ovat esimerkiksi komedian, romanssin, tragedian ja 
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ironian konseptit. Suhde edellä mainittujen jäsentämistapojen ja todellisuuden tapahtumien 

välillä voi olla löyhä. Tarinamallit pikemminkin ilmentävät tiettyjä yksilön ja yhteiskunnan 

välisiä moraalisuhteita. (Murray 1989, 181.) 

Kerronnallisuuden tutkimuksen piirissä on esitetty, toiset vahvemmin ja toiset hiukan 

varovaisemmin, että ihminen havaitsee ja tulkitsee toiminnan nimenomaan kertomuksina. 

Ricoeur puhuu kerronnan mimesiksestä viitaten kerrotun juonen tapaan toimia toiminnan ja 

tapahtumien uudelleenjäsentäjänä ja yhteen kokoajana. Hänen mukaansa jo kokemus 

itsessään on esikerronnallista. Voimme kertomusten kuluttajina löytää itsemme monesta 

kertomuksesta ja käyttää kertomuksia valitaksemme kertomusviidakosta polkumme. Näiden 

valintojen kautta voimme jäsentää, kuka voimme olla, mitä voimme tehdä ja miten voimme 

itsestämme kertoa. (Ricoeur 1991, 27.) Tästä seuraa, että kertomuksella on käytännön 

seurauksia elämäämme, erityisesti siihen millaisia juonirakenteita suosimme kokemuksiamme 

kuvatessamme. Alasdair MacIntyre (1981, 97) puhuu samasta ilmiöstä sanoessaan: ”tarinat 

eletään ennen kuin ne kerrotaan”. MacIntyre näkee, että kerrotut tarinat välittävät yksilölle 

yhteisön arvoja ja opastavat tätä toimimaan niissä rooleissa, joita yhteisöllä on tarjottavana. 

Samalla ne luovat lähtökohdat, joista yksilö muodostaa elämäntarinansa.  

Heikkinen tarkastelee Ricoeurin tarinan tuottamisen kolmea vaihetta yksilön identiteetin 

tuottamisen näkökulmasta. Näistä vaiheista Ricouer käyttää nimiä mimesis1 ,mimesis2   ja 

mimesis3.  Mimesis1 on elämän esiymmärryksen vaihe, yksilöön itsestään kertomien tarinoiden 

joukko, toisin sanoen ”sisäistä puhetta”.  Mimesis2 kokoaa hajanaiset tarinat tekstiksi ja 

esiymmärrys muutetaan tietynlaiseksi rakenteeksi. Tässä vaiheessa sisäinen puhe 

juonellistetaan ulkoiseksi puheeksi eli tarinaksi, jossa järjestetään muistot kronologisesti ja 

erotellaan, mikä meissä on muuttunut ja mikä pysynyt samana. Juonellistaminen on 

kokemuksen jäsentämisessä merkittävä vaihe – itse tapahtumissa tai muistoissa ei ole juonta 

vaan kertoja luo sen esiymmärryksensä pohjalta. Tarinaa ei ole olemassa ennen kuin kertoja 

luo sen. (Heikkinen 2002b, 176.) 

Mimesis3 on Ricoeurin mukaan vaihe, jossa kerrottu tarina palaa takaisin käytäntöön eli toisin 

sanoen kertojan elämään. Kerrottua sovelletaan elämässä, joskin ei suoraan, vaan 

tulkintaprosessin eli mimesiksen kautta. Tulkinta tapahtuu aiemmin kerrotun taustaa vasten 

joko pysyvyyttä tai muutosta korostaen. Muutoskertomus perustuu auttamatta sen varaan, 

mitä on ollut ennen muutosta. (Heikkinen 2002b, 177.) Tätä kertomuksen ja koetun elämän 
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rinnakkain kehkeytymistä voidaan nimittää ontologisen rikastumisen prosessiksi (Koski 1995, 

73). 

Hyvärinen puolestaan arvioi kriittisemmin teoriaa kertomusten elämisestä. Hän ottaa 

varovaisemman suhtautumistavan ja nimeää kokemisen ja kertomisen suhteen analogiseksi. 

Hän näkee analogisen kerronnallisuuden eräänlaisena tietämisen, tuntemisen ja kokemisen 

aspektina ja jäsentäjänä. Täten voi hyvin ajatella, että on olemassa kertomusta edeltäviä 

kokemuksia, jotka eivät vielä jäsenny kertomuksellisesti, vaan keskeinen tapamme jäsentää 

niitä on nähdä ne entuudestaan tuntemiemme kertomusten kautta. Prosessoimme tärkeitä 

kokemuksiamme, odotettuja tai odottamattomia, vertailemalla niitä kaikkiin itseemme 

vaikuttaneisiin kertomuksiin. Tämä ajatus vapauttaa myös yhden syntymästä kuolemaan 

ulottuvan kertomuksen pakosta. Voimme käyttää tulkintaan jopa kymmeniä tai satoja eri 

kertomuksia. Täten emme eläisi yhtä kertomusta – vaan kertomuksellisesti. Tämäntyyppisellä 

tarkastelulla on tärkeitä seurauksia sellaiseen empiiriseen kerronnalliseen tutkimukseen 

nähden, jossa ihmisiltä kootaan kirjoituksina heidän elämäänsä käsitteleviä kertomuksia. 

(Hyvärinen 2004, 307.) 

 

Ricoeur ajattelee, että jokainen uusi kertomus vaikuttaa sitä seuraavaan toimintaan. 

Ulkoistettu kielellinen elämän tulkinta muodostaa uuden esiymmärryksen elämälleen ja 

seuraavat tapahtumat saavat merkityksensä tästä tulkinnasta. Tekstuaalisen kertomuksen 

myötä kertojan itseymmärrys muuttuu ja muuttuneena tämä saattaa suorittaa elämänsä 

valintoja uudella tavalla. Kertoja alkaa toteuttaa sitä kuvaa itsestään, jonka on enemmän tai 

vähemmän tarkoitetusti luonut. (Heikkinen 2002b, 177.) 

 

 

2.5 Näkökulmia identiteettiin 

 

 

Identiteetti on monitahoinen käsite, jonka syntymekanismeja voidaan eri tavoin 

orientoituneen tutkimuksen piirissä jäljittää moneen eri lähteeseen. Tutkimuksessani nojaudun 

lähtökohtaisesti Eriksonin (1959) käsitykseen identiteetistä psykososiaalisesti kehittyvänä 

dynaamisena rakennelmana, jonka kehitys jatkuu läpi elämän. Modernin identiteettikäsityksen 
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mukaan käsitän identiteetin myös yksilöllisesti refleksiivisenä ja sitä kautta muuttuvana 

prosessina. (ks. esim. McAdams 1997, 61) 

 

 

2.5.1  Identiteetin muotoutuminen nuoruudessa 

 

 

Erikson kuvaa nuoruuden kehitystä tapahtumasarjana, jossa yhteiskunnan haasteet ja 

vaatimukset pakottavat nuoren tekemään tulevaisuutta koskevia valintoja ja päätöksiä, jotka 

johtavat aikuisuuden roolivalintoihin. Nämä näkyvät eri elämänalueiden kriiseinä, joiden 

ratkaisut pakottavat nuoren sitoutumaan joihinkin valintoihin. Nämä psykososiaaliset kriisit 

ovat nuoruuden ja varhaisaikuisuuden keskeisiä kehitystehtäviä, joista tärkein on identiteetin 

ja roolihämmennyksen välisen kriisin ratkaisu. (Erikson 1959.) 

Toinen tapa tarkastella nuoruuden ja varhaisaikuisuuden elämänvaiheeseen sijoittuvaa 

identiteetin rakennusprosessia on lähestyä sitä kysymysparin ”Mistä olen tulossa, minne olen 

menossa?” kautta. Identiteetin kehittyminen nuoruudessa edellyttää menneisyyden 

integroimista nykyhetkeen sekä kykyä tämän pohjalta tapahtuvaan tulevaisuuden 

ennakointiin. Vastaus kysymyspariin on kenties parhaiten löydettävissä narratiivin kautta. 

Aikuistuessaan nuoren käsitys omien identiteettiensä moninaisuudesta sekä hänen kykynsä 

rakentaa koherenssia näiden eri identiteettien välille kehittyvät. Kertoessaan tarinoita 

kokemuksistaan ihminen rakentaa kuvan siitä, kuinka hänen menneisyytensä vaikuttaa siihen, 

millainen hän on tällä hetkellä ja kuinka menneisyys ja nykyhetki yhdessä vaikuttavat hänen 

orastavaan tulevaisuuteensa. (McLean & Pashupathi 2010.) 

Tony Durnerfelt (1997, 93) kuvaa nuoruutta on aikana, jolloin pitää ikään kuin oppia elämään 

uudestaan. Omaa elämää on opittava ohjaamaan oman yksilöllisyyden kautta yhä 

tietoisemmin suhteessa muihin ihmisiin, luontoon ja koko maailmankaikkeuteen. Siihen 

liittyy paljon erilaisia kokeiluja, toisinaan erehdyksiäkin, mutta nuoren on löydettävä 

lopulliset päätöksensä oikeiden ja väärien valintojen kautta. Airi Mäki-Kulmala (1994, 120) 

nimittääkin nuoruutta toiseksi syntymäksi, jossa opitaan kulttuurissa vallitsevat toimintatavat, 

arvot, normit ja asenteet ja valitaan niistä itselle sopivat toimintatavat. Mäki-Kulmalan 
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ajatusta mukaillen, vieraassa kulttuurissa asuminen herättää tietoisuuden näistä toisen 

syntymän kautta omaksutuista kulttuurisista totunnaisuuksista, normeista ja rutiininomaisista 

toimintatavoista. Tästä syystä vaihto-opiskelun vuoksi vieraassa kulttuurissa elävä nuori 

syntyy tietyllä tapaa kolmannen kerran. 

Keskeiset sosiaaliset instituutiot, kuten koulutusjärjestelmä, työmarkkinat ja perheinstituutio, 

käyvät nyky-yhteiskunnassa läpi murrosvaihetta. Tämä on johtanut eri elämänvaiheiden 

välisten suhteiden muuttumiseen ja nuoruuden pidentymiseen. Varsinkin koulutettujen 

nuorten kohdalla nuoruuden pidentyminen on liitetty taloudelliseen autonomiaan, 

pidentyneisiin opiskeluaikoihin ja perheen perustamisen lykkäämiseen. Pidentyneen 

nuoruuden elämäntyyliä on syytetty liiasta nautinnon tavoittelusta ja ikävien velvollisuuksien 

lykkäämisestä. Toisaalta osa nuorista kokee pitkälle jatkuvan epävarmuuden olotilassa 

elämisen ja itsensä etsimisen elämänvaiheen epämiellyttävänä. Pidentyneestä nuoruudesta 

näyttäisi kuitenkin muodostuneen normi, jonka mukaan ainakin keskiluokkaisten nuorten 

odotetaan nauttivan vapaudestaan ja keräävän kokemuksia. Kulttuurin keskiössä ovat 

yksilöllisyys ja vapaus, joiden ihannointi alkaa säädellä myös yksilöiden valintoja. Vallalla on 

ajattelumalli, jonka mukaan nuoruudessa kerättyjen kokemusten kautta yksilö ”löytää itsensä” 

ja pystyy kantamaan vastuun omista ratkaisuistaan ja sitä kautta myöhemmin myös muista. 

(Aapola & Ketokivi 2005, 8, 22–24.)  

Varhaisaikuisuus aloittaa elämänvaiheen, jota voidaan kutsua minuuden kehitysvaiheeksi. 

Varhaisaikuinen omaksuu asioita koko persoonallaan ja tällä on yritys saada 

henkilökohtaisempi ote asioihin. On tyypillistä että eteen tulevat asiat ”vievät mukanaan” ja 

varhaisaikuinen elää elämyksestä ja kokemuksesta toiseen maailmanmatkaajan tavoin. 

Itsenäistyminen tuo mukanaan uudenlaisia sosiaalisia paineita ja houkutuksia ja saattaa 

aiheuttaa nuorelle paineen uusiin kohteisiin liittymiseen. (Turunen 1996, 131–158.) Vaikka 

saatavilla olevat taloudelliset, sosiaaliset ja henkiset resurssit paljolti määrittävät nuorten 

mahdollisuuksia hankkia aikuistumiseen vaadittavia kokemuksia, on vastuu oman 

elämänkulun onnistumisesta siirtynyt nykyaikana yksilölle itselleen. (Aapola & Ketokivi 

2005, 26.) 

Vaihto-opiskelu voidaan nähdä yhtenä väylänä tähän nuoruuden kokemusten keräilyyn, sillä 

se on Turusen mainitsemaa maailmanmatkailua ja elämysten etsimistä puhtaimmillaan. 

Vertauskuvallisesti vaihto-opiskelu on myös yksilöllisyyden ja vapauden ylistystä ja usein 

nähdäänkin, että kotoisten turvaverkkojen puuttuessa on vaihdossa mahdollista löytää itsensä 
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aivan uudella tavalla. Kaikesta päätellen vaihto-opiskelu sopii kulttuurissamme nuoruudelle 

kokemusten keräilyn ajanjaksolle asettamiemme odotusten – jopa paineiden – täyttämiseen 

paremmin kuin hyvin. Opiskelija voi myös nähdä vaihto-opiskelun yhtenä väylänä, ehkä jopa 

pikatienä, aikuistumiseen. 

 

 

2.5.2 Identiteetin rakentuminen sosiaalisena ja persoonallisena prosessina 

 

 

Oili-Helena Ylijoki (1998) esittää väitöskirjassaan Rom Harrén mallin identiteetin 

rakentumisesta kahtena toisiinsa liittyvänä projektina, sosiaalisena ja persoonallisena 

identiteettiprojektina. Sosiaalisessa identiteettiprojektissa yksilö pyrkii osaksi tiettyä yhteisöä 

kiinnittymällä sen traditioon, arvoihin, uskomuksiin ja toimintapahoihin. Persoonallisessa 

identiteettiprojektissa yksilö muokkaa suhdetta yhteisöönsä pyrkien saavuttamaan yksilöllisen 

leiman suhteessa yhteisön muihin jäseniin. Sosiaalinen kiinnittyminen tapahtuu siis ensin ja 

vasta sitten yksilön on mahdollista ”erottautua” ryhmästä – Harrén teorian mukaan yksilön 

minuus on siis sosiaalinen tuote. (Ylijoki 1998, 132–133.)  

Harré esittää, että identiteettiprojekteja voidaan myös tarkastella kahden psykologisen 

perusulottuvuuden, esityksen ja toteutuksen, rajaamassa ympäristössä. Esitys-ulottuvuuden 

toinen ääripää on yksilön psyykkisten tilojen, kuten tunteiden ja tavoitteiden esittäminen 

toisille. Toisessa ääripäässä yksilö ei paljasta omia sisäisiä tilojaan muille. Toteutus–

ulottuvuuden ääripäät ovat taas yksilöllinen ja kollektiivinen. Yksilöllisessä toteutustavassa 

yksilö on toiminnan toteuttaja ja psykologisten ominaisuuksien kantaja, kun taas 

kollektiivisessa toteutustavassa yhteisöllisen toiminnan ja yhteisöllisten psykologisten 

ominaisuuksien ylläpito on tärkeimmässä roolissa. (Ylijoki 1998, 134.) 

Nämä ulottuvuudet muodostavat Harrén teoriassa niin sanotun psykologisen avaruuden, jossa 

yksilön identiteettiprojektia voi seurata näiden neljän ulottuvuuden läpi kulkevana matkana. 

Tämä matka kuvastaa hyvin identiteetinmuodostuksen sosiaalisen ja persoonallisen prosessin 

yhteenkietoutuneisuutta. Projekti alkaa julkisen ja kollektiivisen ulottuvuuden maastosta, 

jossa yksilön on ensin omaksuttava sosiaalisen järjestyksen edellyttämät konventiot. ”Ulkoa-
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sisään”-periaatteen mukaisesti yksilön omaksuttua nämä sosiaalisen järjestyksen teoriat hän 

vertaa niitä omiin kokemuksiinsa ja samalla muuntaa käsityksensä osaksi yksilöllistä 

identiteettiään. Kulttuuri ei siis suoraan piirry yksilöön, vaan tämän on mahdollista 

vastustaakin sosiaalista ympäristöä. Omien kokemusten ja sosiaalisten konventioiden 

vertailun tuloksena syntynyttä identiteettiä on testattava julkisesti. Julkistamisessa yksilö 

esittää innovaationsa ja persoonalliset muunnoksensa muille. Julkistamista voidaan kutsua 

niin sanotuksi identiteetin neuvotteluvaiheeksi, jossa yksilön esitys itsestään joutuu yhteisön 

arvioinnin kohteeksi. Ne julkistetut innovaatiot, jotka tulevat yhteisön hyväksymiksi, pääsevät 

takaisin projektin alkupisteeseen, julkis-kollektiiviselle alueelle, jossa niistä tulee 

konventioiden muodossa osa yhteisön sosiaalisia resursseja. (Ylijoki, 134–137.)  

 

Kuva 1: Psykologisen avaruuden siirtymät (Harré 1983, 44) 

 

Vaihdossa olleiden ”yhteisöön” liittymisessä on havaittavissa edellä kuvatun kaltainen 

projekti. Kokemuksen merkityksellistämisen prosessi alkaa jo ennen vaihtoon lähtöä, 

vaihtoon liittyvää keskustelua seuraamalla ja vaihdossa olleiden tarinoita lukemalla ja 

1. konventionalisoituminen 

2. omaksuminen 3. muuntaminen 

4. julkistaminen 
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kuuntelemalla. Vaihtoon liittyvä julkis-kollektiivinen aines luo perustan vaihtoon lähtevän 

sosiaaliselle identiteettiprosessille. Vaihto-opiskelun aikana ja varsinkin vaihtokokemuksen 

jälkeen näitä ennen vaihtoa omaksuttuja konventioita verrataan omiin kokemuksiin ja samalla 

työstetään vaihto-opiskelukokemuksilla höystettyä versiota omasta identiteetistä. Itsessä 

koetut muutokset saavat aikaan halun jakaa kokemuksia ja testata uutta identiteettiä. Tätä 

kertomisvaihetta voi pitää vaihdosta palaajan identiteettineuvottelujen ensimmäisenä 

vaiheena, jossa kuulijoina ovat palaajan ystävät ja perhe. He muodostavat testiyleisön, joka 

hyväksyy tai hylkää esitetyt innovaatiot. Hyväksyntää saavuttanut esitys voidaan asettaa 

laajemman yhteisön arvioinnin kohteeksi. Matkakertomuksen kirjoittaminen ja julkaiseminen 

julkisella areenalla on jo siten ”neuvoteltu” esitys omista kokemuksista ja omasta itsestä 

suhteessa koettuun. Yksilön sisäisiä identiteettimuutoksia ei voida saavuttaa heidän 

kertomansa kautta, vain identiteetin julkinen narratiivi voidaan asettaa tarkastelun kohteeksi 

matkakertomusten kautta. Kerrontaa ohjaavat niin käytettävissä olevat mahdolliset minuudet, 

vaihto-opiskelun kulttuuriset konventiot ja oletettu yleisö. 
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Kuva 2: Identiteetin rakentuminen matkakertomuksen kautta 

 

Kuvassa 2 olen hahmottanut Harrén mallin mukaan matkakertomusten julkaisuprosessia 

julkisten konventioiden ja yksilöllisten kokemusten jäsentämisen sekä uuden identiteetin 

julkistamisen rituaalina. Julkaistut ja hyväksytyt esitykset siirtyvät osaksi kulttuurisesti jaettua 

käsitystä vaihto-opiskelun merkityksistä, jotka muovaavat edelleen samaan rituaaliin 

osallistuvien konventioita. Siten yksilöiden kertomat vaihto-kokemukset eivät radikaalisti 

poikkea kulttuurisesti jaetusta ymmärryksestä vaihto-opiskelukokemuksen merkityksestä 

yksilölle. Samalla kuitenkin jokainen uusi kulttuurintuote, kuten matkakertomus, muokkaa 

kulttuurista mallitarinaa jonkin verran. Yksittäisellä tarinalla ei ole kuitenkaan varaa poiketa 

jaetusta liiaksi tulematta leimatuksi vääränlaiseksi, sopimattomaksi tai poikkeukseksi. 
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2.5.3 Identiteetin muotoutuminen narratiivisena prosessina 

 

 

Kertomus voidaan nähdä tapana ottaa elämän tapahtunut haltuun kertomalla ne ehjäksi 

identiteettiä tukevaksi narratiiviksi. Narratiivisella identiteetillä tarkoitetaan sitä kertomusta, 

jota ihminen elämänsä varrella itsestään kertoo, johon hän itse uskoo, ja jota hän tulkitsee 

suhteessa muihin ihmisiin. Tulkinta siitä ”kuka olen” rakentuu kaikkien niiden itseilmauksien, 

tarinoiden ja selontekojen kautta, joita ihminen kertoo itselleen ja toisille elämästä. 

(Heikkinen 2002, 116-117.) Brockmeier ja Carbaugh (2001, 1) puolestaan määrittelevät 

narratiivin kielenkäytön muodoksi, jonka avulla pystymme ”ruumiillistamaan” 

kokemuksemme ja sitä kautta jäsentämään maailmaa ja lopulta ymmärtämään itseämme 

paremmin. Narratiivinen perspektiivi on yksi uusimmista lähestymistavoista yksilön 

identiteetinmuodostukseen. 

Harrén käsitteellistämä psykologinen avaruus jättää paljon tilaa yksilölliselle kokemukselle ja 

on siten toimiva alusta myös narratiiviselle identiteetille. Tarinallisuuden voidaan sanoa 

läpäisevän psykologisen avaruuden kaikkia siirtymävaiheita. Kulttuurisesti omaksutut 

mallitarinat välittyvät yksilön sisäiseen tarinaan, jotka taas kerrottaessa eteenpäin ovat 

osaltaan muokkaamassa julkista mallitarinavarantoa. (Ylijoki 1998, 145–146.) Käsitys 

identiteetistä ”sisäisenä tarinana” on peräisin Vilma Hänniseltä (1999). Sisäinen tarina 

edellyttää eräänlaisen tarinan kertomista itselle, ja siksi Hänninen nimittääkin sitä myös 

reflektiiviseksi identiteetiksi.  

Erityisesti rutiininomaisen elämänkulun katketessa identiteettiä on mahdollista muokata 

uudelleen. Elämän muutoskohdissa joudumme usein pysähtymään ja muodostamaan tietoisen 

vastauksen kysymykseen ”Kuka minä olen?”. Vastaus edeltävään kysymykseen muodostaa 

reflektoidun identiteettimme (Hänninen 1999, 61). Elämänmuutoksen tarjoavat myös 

mielenkiintoisen mahdollisuuden tarkastella tapaa, jolla ihmiset antavat merkitystä 

elämälleen. Muutos ravistelee näkymättömiksi muuttuneita suhtautumistapoja ja tekee ne 

näkyviksi uusien merkitysten muokkautumisprosessissa. (Hänninen 1999, 72–73.) 

Paitsi elämänmuutosten hallinnan välineinä, tarinat voivat toimia keinona muutoksen 

hahmottamiseen osana menneen ja tulevan yhdistävää juonta. Elämänmuutos voi olla uhka 
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identiteetille sellaisena kuin yksilö on sen ennen muutosta kokenut. Tästä syystä ihminen 

näkee itsensä muutostilanteessa tietynlaisen tarinan päähenkilönä – hänen ottamansa rooli 

auttaa kantamaan minuuden ja itsearvostuksen muutostilanteen yli. Koska tarinat 

ammennetaan kulttuurisesta tarinavarannosta, on samalla ennakoitavissa millaisen reaktion 

tietyn roolipositio saa osakseen – esimerkiksi kunnioitusta, myötätuntoa tai paheksuntaa. 

Tämän mekanismin kautta tarinat viitoittavat yksilön oman toiminnan ohjausta. Kertomisen 

vapausaste kuitenkin vaihtelee, sillä muutostilanteessa tuotetun tarinan täytyy samalla jollain 

tasolla tukea myös laajempaa elämäntarinaa. (Hänninen 1999, 95.)  

Seuraavassa Hännisen jäsennyksessä voidaan nähdä laajalti yhtymäkohtia edellä esitettyyn 

Harrén käsitteellistämään sosiaalisen ja persoonallisen identiteettiprojektin malliin. Hänninen 

kuvaa sisäisen tarinan syntymekanismeja seuraavasti: yksilö soveltaa kulttuurisen 

tarinavarannon ja oman kokemushistoriansa malleja omaan tilanteeseensa, kokemukseensa ja 

toimintaansa. Sosiaalinen tarinavaranto on ihmiselämän jäsentämisen kyltymätön apuväline, 

joka muokkaa kokemuksille antamiamme merkityksiä. Tarinat voivat asettaa normeja, toimia 

varoittavina esimerkkeinä, antaa uusia näkökulmia tai luoda positiivisia malleja toimintaan. 

Se, millaisiin tarinoihin kokemuksiamme peilaamme, riippuu omasta enemmän tai vähemmän 

tiedostetusta valinnastamme. Yksilö seuloo mallitarinoista ne, jotka hän kokee omikseen. 

Kokemuksen jäsentämiseen on tarjolla joukko erilaisia juonikaavoja. (Hänninen 1999, 50–

52.)  

Esimerkki kokemuksen jäsentämiseen tarjolla olevista juonikaavoista ovat Northrop Fryen 

(1957) nimeämät neljä perusjuonikaavaa. Hänen mukaansa tarinat toistavat yleisesti joko 

tragedian, romanssin, komedian tai ironian kaavaa. Tragedian kaavan mukaisesti 

rakentuneessa tarinassa päähenkilön pyrkimykset kariutuvat, kun taas romanttisesti 

jäsentyneessä tarinassa päähenkilö voittaa uhkaavan vaaran. Komedian kaavan mukaan 

yksilön ja yhteisön ristiriita ratkeaa onnellisesti. Ironia kääntää vallitsevat arvojäsennykset 

päälaelleen. (Polkinghorne 1988, 168.)  

Kertomus tuo yksilön sisäisen tarinan kielen tai muun symbolijärjestelmän piiriin puhuttuna, 

kirjoitettuna tai vaikkapa esittävänä taiteena. Itse kerronnan prosessi muovaa sisäistä tarinaa. 

Siirtyessään kielellisyyden piiriin sisäinen tarina muotoutuu, reflektoituu ja jäsentyy 

sosiaalisen prosessin kautta. Kerronta muokkaa sekä kertoja käsitystä itsestään että muiden 

käsitystä hänestä. (Hänninen 1999, 57.) Kielellisenä jäsennyksenä ja joustavuutensa takia 

kertomus kykenee poikkeuksellisen etevästi kokoamaan ja ilmaisemaan identiteetin monia 
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puolia. Se toimii siten hyvin kokonaisvaltaisena keinona jäsentää identiteettiä. Samalla se 

avautuu helpommin tutkimukselle kuin monet muut identiteetin jäsennykset. (Hyvärinen 

2006, 16.) Matkakertomusten esittäminen niille tarkoitetussa tietokannassa vaikuttaa myös 

itse esitykseen toimintana. Sisäinen tarina tuotetaan kerronnassa esitysareenalle ja kuvitellulle 

tai konkreettiselle yleisölle sopivalla tavalla. Kertomus kuitenkin paljastaa tässäkin 

tapauksessa kirjoittajien identiteetistä puolia, jotka muulla tavalla ja muuhun tarkoitukseen 

tuotettuna olisi saatettu esittää toisin. 

 

 

 

2.5.4 Muuttuvan kontekstin vaikutukset identiteettiin 

 

 

Identiteetin käsitettä voidaan lähestyä monesta teoreettisesta näkökulmasta. Tutkimuksessani 

lähestyn identiteetin käsitettä ottaen huomioon sen muotoutumisen yhteiskunnalliset, 

kulttuuriset ja ympäristöön liittyvät kytkökset. Käsitän identiteetin prosessuaalisena, läpi 

elämän muuttuvana ja muutettavana. Identiteetti on toisaalta kuulumista yhteisöön eli 

persoonan jatkuvuutta, toisaalta myös muuttumista.  

Stuart Hall on muodostanut kolme erilaista näkemystä siitä, miten ihmiset ovat rakentaneet 

identiteettiään erilaisissa yhteiskunnallisissa ja sosiaalisissa oloissa. Nämä kolme 

identiteettityyppiä ovat: valistuksen subjekti, sosiologinen subjekti ja postmoderni subjekti. 

Valistuksen subjekti perustui käsitykseen ihmisistä yhtenäisinä, järjellä, tietoisuudella ja 

toimintakyvyllä varustettuina yksilöinä. Heidän olemuksensa ”keskus”, sisäinen ydin, sai 

alkunsa syntymässä, jonka jälkeen se kehittyi läpi elämän pysyen kuitenkin olemukseltaan 

samana koko yksilön olemassaolon ajan. (Hall 1999, 21–23.)   

Sosiologinen identiteettikäsitys puolestaan heijasti modernin maailman kasvavaa 

mutkikkuutta sekä tietoisuutta siitä, että sisäinen ydin ei ollut autonominen vaan muodostui 

suhteessa ”merkityksellisiin toisiin”. Tämän käsityksen mukaan identiteetti on interaktiivinen 

ja syntyy yksilön ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Kolmas identiteettikäsitys, 

postmoderni subjekti, luopuu ajatuksesta kiinteästä ja pysyvästä identiteetistä. Postmodernin 

identiteetti on ns. ”liikkuva juhla” – jatkuvassa muutoksessa suhteessa niihin tapoihin, joilla 
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meitä representoidaan ja puhutellaan meitä ympäröivissä kulttuurisissa järjestelmissä. 

Subjekti ottaa eri aikoina eri identiteettejä, eivätkä nämä identiteetit rakennu minkään eheän 

”minän” ympärille. Kulttuuristen representaatioiden ja merkitysten järjestelmien lisääntyessä 

lisääntyy myös yksilön identiteettien moneus, jossa tämän on mahdollista ainakin tilapäisesti 

identifikoitua mihin tahansa tarjolla olevista. (Hall 1999, 21–23.) Pyrimme olemaan 

ymmärrettäviä muille ihmisille omaksumalla sosialisaatiossa yhteisöllisiä kulttuuri- ja 

historiasidonnaisia minuuden ymmärrystapoja (Saastamoinen 2006b, 175).  

 Kulttuurintutkijana Hall on myös tarkastellut globalisoitumisen ja muuttoliikkeiden 

vaikutusta yksilön identiteettiin. Kulttuuri voidaan nähdä sellaiseksi yhteisten merkitysten 

järjestelmäksi, jolla sen jäsenet yrittävät tulkita maailmaa mielekkäästi, eräänlaiseksi 

merkityskartaksi. Se, miten pystymme asemoimaan itsemme tuossa yhteisten merkitysten 

kentässä luo tunteen siitä, keitä olemme ja mihin kuulumme. Kulttuuri on siten yksi 

keskeisimmistä identiteetin muodostumisen, ylläpitämisen ja muuttamisen tavoista. 

Merkitysten järjestelmät ovat osa yksilön identiteettiä, osa sitä yhteisöä, johon hän kuuluu. 

Yhteisöön kuuluminen auttaa tiedostamaan omaa alkuperää ja tarkoitusta maailmassa. (Hall 

2003, 85.) 

Samalla kun postmoderni käsitys subjektista antaa tilaa erilaisille identiteettipositioille, 

nousee liiallinen vapaus jopa ongelmaksi. Vapaus identifikoitua miten tahansa voi viedä 

tietyllä tavalla elämältä mielen. Zygmunt Baumania lainatakseni: ”siinä missä moderni 

subjekti oli löytöretkellä itseensä, postmoderni identiteetti on vaeltelua, kuljeskelua ja 

turismia. Postmoderni ihminen on ”kulkuri” ja ”epätoivoinen identiteetin etsijä”. Koska 

pysyvyys on kadonnut elämästämme, kaiken on oltava jatkuvassa liikkeessä. Kaikesta 

huolimatta ponnistelu identiteetin rakentamiseksi on välttämätöntä. (Bauman 1995, 182–

189.)  Hall tiivistää saman sanoen: ”Jos tunnemme, että meillä on yhtenäinen identiteetti 

kohdusta hautaan, tämä johtuu ainoastaan siitä, että olemme rakentaneet lohduttavan tarinan 

tai minäkertomuksen itsestämme. Täysin yhtenäinen, loppuun saatettu, varma ja 

johdonmukainen identiteetti on fantasiaa” (Hall 1999, 23). Edellä mainitusta voi johtaa 

ajatuksen, että pyrkimys jonkinlaiseen kattavaan ”suureen tarinaan” elämänkokemuksen 

jäsentäjänä ja representoijana on historiaa. Postmoderni identiteetti koostuu erilaisista aikaan 

sidotuista pienistä kertomuksista. 

Edellä esitetty narratiivisen identiteetin käsite liittyy postmoderniin subjektiin, kuvastaen 

hyvin sitä jatkuvaa muutosprosessia, jossa yksilön identiteetti rakentuu suhteessa yksilöstä 
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esitettyihin representaatioihin ja häneen kohdistuviin puhetapoihin. Kehittyvä minuus etsii 

yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta ajallisella ulottuvuudella. Yhtenäisyys saavutetaan kertomalla 

elämästä tarinaa, elämäkertaa, joka suhteutetaan kulttuurissa vallitseviin vastaaviin 

narratiivisiin malleihin elämänkulusta. (McAdams 1997, 62).  

Merkitysten järjestelmät vahvistavat paitsi yhteisöllistä myös yksilöllistä identiteettiä. Kielellä 

on yhteisössä jaettuna symbolisena järjestelmänä tässä suuri merkitys. Sen avulla 

muodostamme ja kommunikoimme merkityksiä muille. Muita merkittäviä kulttuuria tuottavia 

merkitysjärjestelmiä ovat esimerkiksi uskonto, tapa ja traditio sekä paikka, niiltä osin kuin 

voimme globalisoituneessa maailmassa yhä pitää kulttuureja paikantuneina. Kulttuureista on 

nimittäin globalisaatiokehityksen myötä kehittynyt peruuttamattomasti hybridejä, jotka eivät 

enää sovi kulttuurin tiukkarajaisiin tulkintoihin. (Hall 2003, 88–99.) 

Globalisaatiokehitys vaikuttaa luonnollisesti identiteettimme kulttuuriin sidottuun puoleen. 

Nämä maailmanlaajuisella tasolla vaikuttavat prosessit horjuttavat kulttuurisia identiteettejä ja 

rapauttavat kansallisia identiteettejä kulttuurisen homogenisoitumisen sekä ”globaalin 

postmodernin” seurauksena. (Hall 1999, 58.) Samalla matkustaminen, muuttaminen ja 

ihmisten ja asioiden entistä helpompi liikkuminen maasta toiseen käy yhä yleisemmäksi ja 

helpommaksi. Identiteetin kehitykseen tämä kaikki aiheuttaa vakavan haasteen: oma kulttuuri 

on entistä häilyvämpi eikä kulttuurien välisten rajojen rikkouduttua omasta kulttuurisesta 

identiteetistä voi enää olla kovin varma. Ihmisten on ikään kuin kuviteltava yhteisöjä joihin 

samaistua, mikä taas aiheuttaa mahdollisten identiteettien kentän räjähdysmäisen 

laajenemisen. (Hall 1999, 68.)  

Identiteetti voi muovautua myös tulevaisuuden pyrkimyksistä ja tavoitteista. Tässä mielessä 

ulkomailla opiskelu voidaan pitää yhtenä tapana rakentaa ja jopa tietoisesti muuttaa 

identiteettiä, sillä sen ajatellaan antavan potentiaalisia valmiuksia tulevaisuuteen. 

Tulevaisuuden ennakoimisesta onkin tullut osa korkeakouluopiskelijoillekin tutuksi tullutta 

valintojen politiikkaa. Giddens kuvaa modernia yhteiskuntaa ”riskiyhteiskunnaksi”, jossa 

yksilöltä odotetaan entistä suurempaa vastuuta ja refleksiivisyyttä minuutensa kehittämisessä. 

Minuudesta on tullut projekti, joka koostuu jatkuvasti uudistuvan mutta kuitenkin 

johdonmukaisen elämäntarinan ylläpitämisessä lukuisten valintojen kontekstissa. (Giddens 

1991, 5.) Identiteettiprojektiin kuuluu entistä tiiviimmin myös tulevaisuuden ennakointi 

käytettävissä olevan tiedon varassa. Erityisen paljon ennakointia käytetään elämän 

tienhaaroissa, joissa tehtävät valinnat heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen. (Giddens 1991, 111.) 
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Saastamoinen toteaa tämän ajattelutavan näkyvän erityisen hyvin suomalaisessa 

koulutuspolitiikassa: ennaltamäärättyjen koulutusohjelmien sijaan opiskelijoita kehotetaan 

räätälöimään yksilöllisiä koulutuspolkuja ja joustavia urasuunnitelmia. Näillä valinnoilla 

nähdään olevan yhteys siihen, mikä on opiskelijan tulevaisuus kilpailun sävyttämillä 

työmarkkinoilla. (Saastamoinen 2006, 144.) Vaihto-opiskelu voidaan mielestäni nähdä yhtenä 

koulutuspolun valintana, jolla tähdätään kilpailukykyisyyteen työmarkkinoilla. 

 

 

2.5.5 Identiteettiprojektit ja etäisyys totunnaisesta sosiaalisesta 
järjestyksestä 

 

 

Kevin Murray kuvailee etäisyyden ”normaalin” elämän sosiaalisiin normeihin vaikuttavan 

vapauttavasti mahdollisiin identiteettiprojekteihin - kun norminmukaisen käytöksen oletukset 

eivät rajoita yksilöä, tämä on vapaa ottamaan uusia rooleja. Näitä mahdollisia uusia rooleja 

voidaan  omaksua  Harrén  kuvaileman  kahden  erilaisen  riitin  kautta;  yksilö  voi  pyrkiä  

kohottamaan tai kumoamaan aiemman statuksensa. Statuksen kohottaminen liittyy yksilön 

paikkaan sosiaalisessa järjestyksessä; käytännössä tämä vai tapahtua esimerkiksi itseään 

”testaamalla”. Statuksen kumoutuminen taas vaatii ilmentyäkseen sosiaalisten hierarkioiden 

höllentymistä, sallien yksilön uudelleen löytää arvostettu paikka muiden joukosta. (Murray 

1989, 181.) Vaihto-opiskelun aikana kotikulttuurin rajoittavat normit ja rutiinit eivät määritä 

yksilöä ja tämä on siten vapaampi kokeilemaan erilaisia rooleja. Erilaisten roolien 

kokeileminen voi aiheuttaa halun kohottaa tai kumota ennen vaihto-opiskelua ollut 

sosiaalinen status kotiin palattua. 

Sosiaalisen elämän prosessiluonteesta johtuen yksilöt selventävät edellä kuvatun kaltaisia 

kokemuksia tiettyjen narratiivisten rakenteiden mukaan. Esimerkiksi romanssin ja komedian 

tarinakaavat noudattavat samaa peruskaavaa, joka liittyy myös Harrén identiteettirituaaleihin. 

Tässä kaavassa jonkinlainen rikkomus murtaa sosiaalisen järjestyksen ja tästä seuraa kriisi, 

joka täytyy ratkaista. Tarinallinen lähestymistapa eroaa siinä mielessä Harrén rituaalista, että 

siinä annetaan enemmän painoarvoa jollekin yksittäiselle tapahtumalla tai tapahtumaketjulle 

muutoksen fokuksessa. Romanssin tarinamallin kautta kokemusta jäsennettäessä painottuvat 
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selkeämmin statuksen kohottamiseen liittyvät rituaalit kun taas komedialliseen jäsennykseen 

nojaten voidaan kuvata paremmin statuksen kumoamiseen liittyviä rituaaleja. Näiden 

tarinajäsennyksien kautta voidaan taistelun ja vapautuksen kokemukset kirjoittaa yksilölliseen 

ja kollektiiviseen muistiin. (Murray 1989, 186–188.) 

 

 

 

 

3 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

3.1. Sosiaalinen konstruktionismi  

 

 

Tutkimukseni on lähtökohdiltaan laadullinen tutkimus, joka nojaa sosiaalisen 

konstruktionismin ja narratiivisen tutkimuksen tiedonkäsityksiin. Kun narratiivisuus liitetään 

kontruktivistiseen tiedonkäsitykseen, katsotaan tietämisen prosessin ja tiedon luonteen olevan 

luonteeltaan narratiivisia. Narratiivisuus ei ole varsinainen metodi, vaan se voidaan käsittää 

väljänä viitekehyksenä, jolle on tunnusomaista huomion kohdistuminen kertomuksiin 

todellisuuden tuottajana ja välittäjänä. (Heikkinen 2001, 185.) 

 

Konstruktionismin mukaan ihmiset rakentavat tietonsa ja identiteettinsä aikaisemman tietonsa 

ja kokemuksensa valossa ja kertomusten välityksellä. Täten jokaisen ihmisen käsitys omasta 

itsestään ja muusta maailmasta on alati kehkeytyvä ja muuttuva kertomus, jossa todellisuus 

rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja ihmisten mielissä. Seurauksena tästä 

ajattelutavasta uskotaan, että tutkimus kyllä pystyy tuottamaan autenttisen näkökulman 

todellisuuteen, mutta objektiivinen totuuden pyrkimys hylätään.  Tieto on kulttuuristen 

kertomusten kudelma, joka saa uutta materiaalia uusiutuvasta kulttuurisesta tarinavarannosta 

ja liittyy takaisin siihen. Postmoderni tiedonkäsitys on siis vahvasti relativistinen ja 
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kontekstuaalinen – tietäminen on luonteeltaan ajallista, paikallista ja sosiaalista. (Heikkinen 

2001, 119–120.)  

Konstruktionismissa todellisuus sekä määritelmät hyvästä ja pahasta rakentuvat jatkuvassa 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Eskola & Suoranta 1999, 168). Kieli ei ole tässä 

vuorovaikutuksessa neutraali väline, vaan sillä perustellaan, tuotetaan ja oikeutetaan asioita. 

Sosiaalinen konstruktionismi näkee muistamisen sosiaalisesti valikoituneena ja siten olemassa 

olevia kulttuurisia malleja noudattavana. (Kuusela 2000, 24–26.)  Koska sosiaalisen 

konstruktionismin mukaan maailma on luonteeltaan tekstuaalinen, kertomuksista ja 

merkityksistä rakentunut, voidaan maailmaa lukea ja tulkita kuten tekstejäkin. Lopullisia 

totuuksia ei ole, on vain paikallisia, ajallisia ja sovellettavia totuuksia. Tutkijan tehtävä on 

selvittää kuinka nämä ”totuudet” syntyvät, kuinka ne pysyvät ja muuttuvat ja kuinka ne voivat 

vaientaa muut totuudet. (Saastamoinen 2006, 175.) 

 

 

3.2 Narratiivisuus 

 

 

Narratiivisuuden käsite on peräisin latinan kielestä, jonka substantiivi ”narratio” tarkoittaa 

kertomusta ja verbi ”narrare” kertomista. Englannin kielessä kantasanat ovat muuttuneet 

substantiiviksi ”narrative” ja verbiksi ”narrate”. (Heikkinen 2001, 116.) Narratiivin avulla 

voidaan ihmisen toimintaa ymmärtää ajallisella ulottuvuudella. Kertominen on vanha tapa 

välittää kokemuksia ja tietoa. Kun ihminen kertoo kokemuksestaan, on kyseessä elämys, joka 

on jo tulkittu kokemukseksi. (Kujala 2007, 26, 33.) 

Puhuttaessa narratiivisuudesta voidaan käsitteellä viitata moneen eri asiaan. Sillä voidaan 

tarkoittaa itse tietämisen tapaa ja luonnetta, tutkimusaineiston luonnetta, aineiston 

analyysitapaa tai narratiivien käytännöllistä merkitystä. Aineiston narratiivisuus tarkoittaa 

kerrontaan perustuvaa proosamuotoista aineistomateriaalia, joka on esitetty joko suullisesti tai 

kirjallisesti. Tiukasti tarkasteltuna narratiiviselta aineistolta voitaisiin edellyttää muitakin 

tarinallisia tunnuspiirteitä. Aristoteles kuvailee Runousopissa tarinan olemusta seuraavasti: 

”tarina jäljittelee toimintaa ja elämää ja onnellista ja onnetonta kohtaloa. Se on ajallinen 
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kokonaisuus, eli sillä on alku, keskikohta ja loppu. Tarinan keskeinen elementti, ”perusasia ja 

ikään kuin sielu” on juoni, mythos. Juoni muodostaa kokonaisuuden, johon nähden erilliset 

osat saavat merkityksensä”. (Aristoteles 1997, 165.) Yksinkertaisimmillaan se on kuitenkin 

mitä tahansa kerrontaan perustuvaa aineistoa, eikä vaatimusta eheydestä tai juonellisuudesta 

aseteta (Heikkinen 2001, 121). Yleisimmin narratiivi nähdään kuitenkin tarinana, jossa 

tapahtumat eivät seuraa toisiaan irrallisina, vaan kytkeytyvät toisiinsa inhimillisinä syiden ja 

seurausten ketjuina. Sen keskeinen elementti on juoni, mythos, joka sitoo peräkkäiset 

tapahtumat toisiinsa ja antaa kertomukselle sen kertomuksellisen ominaislaatunsa. (ks. esim. 

Hänninen 1999, Polkinghorne 1995). 

Mukaillen Hyvärisen (2006, 3) erottelua tutkimani matkakertomukset voidaan nähdä juuri 

kertomuksina eikä raportteina. Kertomuksessa tapahtumien välillä on yleensä jokin 

kausaalinen yhteys – juuri tähän perustuu kertomuksen kokemuksen välittämisfunktio. 

Raportti ei välitä kokemusta, toisin sanoen sen kerronnallisuus on hyvin vähäistä. 

Matkakertomuksissa niiden kuvaamia tapahtumia oli suhteutettu toisiinsa sujuvan kerronnan 

saavuttamiseksi. Joukossa oli monia varsin eheitä, kuvailevia, viihdyttäviä ja hyvin eläväisesti 

oman kokemuksen tulkintaa välittäviä tekstejä. 

 Hyvärinen toteaa, että kertomuksella on monia funktioita. Niiden avulla voidaan ymmärtää 

menneisyyttä ja ajallisuutta, rakentaa identiteettiä sekä jäsentää eettistä paikkaamme 

maailmassa. Kertomus on kommunikaatiota ja vuorovaikutusta, jolla tuodaan ilmi ja tehdään 

ymmärrettäviksi kokemuksia ja luodaan ja ylläpidetään ryhmiä. (Hyvärinen 2006, 4.) 

Kertomukset jäsentävät ja organisoivat sosiaalista maailmaa samalla kun toimivat 

subjektiivisen merkityksenannon välineinä (Hyvärinen 2006, 1). 

Narratiivisuus voidaan nähdä myös yhtenä tapana lähestyä lähes laadullista aineistoa (Eskola 

& Suoranta 1998, 22). Lähestyttäessä laadullista aineistoa narratiivisesti, on tutkimuksessa 

erityisen kiinnostuksen kohteena se, miten yksilöt antavat merkityksiä asioille tarinoiden 

kautta. Tutkimusotteella pyritään tutkijan ja tutkittavien yhteisen merkityksen luomiseen. 

(Heikkinen 2001, 116, 129.) Narratiivista tutkimusotetta ei kuitenkaan voida pitää pelkästään 

yksittäisenä metodina, vaan sitä voisi kuvata ennemminkin yhdenlaiseksi tietokäsitykseksi. 

Kuten Heikkinen (2002, 118) toteaa, tietämisen prosessi perustuu pitkälti kertomusten 

kuulemiseen ja niiden tuottamiseen.   Tulkitsemme maailmaa alati kehkeytyvänä 

kertomuksena, joka syntyy ja liittyy uudelleen siinä kulttuurisessa kertomusvarannossa, jota 
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kutsumme tiedoksi. Kuten aiemmin on esitetty, ymmärrämme myös itsemme kertomusten 

kautta ja rakennamme identiteettiämme narratiivisesti tarinoiden välityksellä. 

 

 

3.3 Kertomusten analyysi 

 

 

Kuten edellä on mainittu, aineiston laadullisten piirteiden lisäksi narratiivisuudella viitataan 

myös aineiston käsittelytapaan. Aineiston käsittelytapana se voidaan vielä jakaa kahteen 

luokkaan: narratiivien analyysiin ja narratiiviseen analyysiin. Narratiivien analyysissä 

keskitytään kertomusten luokitteluun esimerkiksi erilaisten tapaustyyppien ja kategorioiden 

avulla. Narratiivisessa analyysissä sen sijaan konfiguroidaan aineiston pohjalta uusi kertomus, 

jossa pyritään tuomaan esiin aineiston kannalta keskeisiä teemoja. Kuten Heikkinen 

artikkelissaan toteaa, perustuu edellä mainittu jaottelutapa Jerome Brunerin (1986) erotteluun 

kahdesta toisistaan poikkeavasta tietämisen tapavasta; paradigmaattisesta ja narratiivisesta 

tietämisen muodosta. Paradigmaattiselle tietämiselle on ominaista käsitteiden täsmällinen 

määritteleminen ja erilaisten luokittelujen tekeminen. Narratiivinen tietäminen puolestaan on 

sellaisen temaattisesti ja johdonmukaisesti etenevän kertomuksen tuottamista, jolla tuotetaan 

aineistosta ennemmin synteesiä kuin erotteluja. Ensimmäistä tietämisen tapaa sovelletaan 

narratiivien analyysissä, toista taas narratiivisessa analyysissä. (Heikkinen 2001, 122–124.) 

Hyvärinen kuvailee artikkelissa neljä tapaa analysoida kertomuksia. Nämä ovat kertomusten 

sisällönanalyysi, kertomusten luokittelu kokonaishahmon perusteella, kertomuksen kulun 

yksityiskohtien analyysi ja kertomuksen vuorovaikutuksellisen tuottamisen analyysi. Näistä 

kolme ensimmäistä soveltuvat kirjoitetun kertomuksen analysointiin. Ensimmäisessä 

analysointitavassa tekstiaineistoa jäsennetään siinä ilmenevien teemojen ja sisältöjen kautta. 

Toiseksi kertomuksia voidaan analysoida niiden kokonaishahmon perusteella. Toisaalta 

kertomusta kulkua voidaan analysoida yksityiskohtaisesti. Neljäs tapa analysoida kertomuksia 

on analysoida niiden tuottamisen vuorovaikutuksellisuutta. (Hyvärinen 2006, 17–19.) Olen 

tutkimuksessani lukenut matkakertomuksia sekä temaattisesti sisällönanalyysinä että 
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kokonaishahmon kautta, narratiivien ja narratiivisen analyysin avulla. Erittelen 

tutkimusmetodologiaani tarkemmin luvussa 4.3.  

Joskus narratiiveja käytetään tutkimuksessa kuvaamaan ihmiselämän ajallisuutta tai 

prosessimaisuutta, joskus tutkittavien voimaantumisen ja ”hiljaisten teemojen” näkyviksi 

tekemisen vuoksi (Elliot 2006, 6). Omassa tutkimuksessani käytän narratiiveja, tuottamiani 

mallitarinoita, ilmentääkseni niitä mekanismeja, joilla henkilökohtainen, yksityinen ja 

yksilöllinen kokemus tuotetaan julkiseksi ja julkisesti tunnistettavaksi kokemukseksi. Pyrin 

ilmentämään sitä prosessia, jossa vaihdossa saadut kokemukset validioidaan sellaiseen 

muotoon, että niille voidaan antaa ”niille kuuluva” kulttuurinen tunnustus ja arvo. 

 

Tarinaa  ei  koskaan  ole  tuotettu  tyhjiöön,  vaan  tarinalle  on  aina  ajateltu  kuulija-  tai  

lukijakunta. Tarina kytkeytyy siihen sosiaaliseen kontekstiin, jossa se luodaan. Sosiaalisen 

tilanteen merkitys ei ilmene ainoastaan siinä, että tarina tulee ymmärtää kontekstissaan, vaan 

myös siinä, että se on tuotettu tietyssä tilanteessa, esimerkiksi tutkijan pyynnöstä, jolloin 

tutkittava on kertojana valinnut käsittelemänsä yksityiskohdat pitäen mielessä tutkijan ja 

tutkimuksen intressit. Narratiivi on siis kronologinen, merkityksellinen ja sosiaalisessa 

tilanteessa tuotettu. (Elliot 2006, 3–4.) Tutkimusaineistoni on siinä mielessä erityinen, että 

sitä ei ole tuotettu tutkimustarkoituksiin. Se mahdollistaa tutkimusintressieni mukaisten 

yksityiskohtien tarkastelemisen vailla kertojen tietoisuutta mahdollisesta tutkimuksesta, toisin 

sanoen ilman kertojen pyrkimystä antaa ilmaisuvalinnoillaan itsestään tietynlainen kyseessä 

olevaan tutkimukseen sopiva kuva. 

Narratiivinen lukutapa vaatii jatkuvasti kolmen eri kertomuksen jatkuvaa keskinäistä dialogia: 

kertojan ääneen mukanaoloa, taustateoriaa sekä lukijan refleksiivistä aineiston lukutapaa ja 

tulkintaa (Kujala 2007, 27). Perehtyessäni matkakertomuksiin olen pyrkinyt pitämään 

mielessäni kaikki edellä mainitut tasot. Kertojat, eli vaihdosta palanneet kertomuksineen, 

muodostavat tutkimukseni peruskiven ja koko analyysini lähtökohdan. Valitsemallani 

taustateorialla pyrin kuvailemaan paluuprosessin sosiaalista ja psykologista kontekstia 

kaikessa moninaisuudessaan. Aineistoa käsitellessäni olen myös reflektoinut omia sekä 

työympäristössä kuulemiani monia vaihto-opiskelukertomuksia, jotka ovat ohjanneet osaltaan 

tulkintaani – tässä olen kuitenkin tietoisesti pysytellyt varovaisena ja pyrkinyt 

mahdollisimman tarkasti kunnioittamaan varsinaisesti tutkimukseni kohteena olevien 

kertomusten piirteitä. 
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3.3.1 Juonirakenneanalyysi 

 

 

Juonirakenneanalyysin kehittäjä Vladimir Propp on luonut metodinsa kertomusten 

luokittelukriteerejä parantaakseen.  Juonianalyysissä kertomuksia tarkastellaan niiden 

tapahtumien ja käänteiden kautta ja tarinan keskeinen elementti on muutos. Juonirakenne voi 

muodostua aktiivisista lauseista ja niitä seuraavista tilanteen kuvauksista. Juonitiivistelmästä 

puolestaan voi ilmetä koko kertomuksen tapahtumien kulku yhdellä listauksella ja niiden 

tekeminen auttaa vertailtaessa laajoja tekstikokonaisuuksia toisiinsa sekä etsittäessä niitä 

erottavia ja yhdistäviä tekijöitä. (Alasuutari 1999, 129–134.)  

 Juonirakenne on myös tie kohti kertomusten merkitysrakenteiden tulkintaa. Pelkkä 

juonitiivistelmien teko ei kuitenkaan riitä, vaan niitä tulee verrata toisiinsa.  Täten on 

löydettävissä eri juonityyppien edustajia, jotka tulee suhteuttaa toisiinsa. (Alasuutari 1999, 

129–134.) Juonirakenneanalyysissä on merkittävää paitsi se, mitä tietyssä kertomuksen 

kohdassa sanotaan myös se, mitä tuo kohta merkitsee kertomuksen kokonaisuuden kannalta 

(Alasuutari 1999, 140–141).  

 

 

3.3.2 Kertomuksen lopetus 

 

 

Kerronnan perinteisiin kuuluu päättää kertomus jonkinlaiseen kuvattujen tapahtumien 

merkityksiä sopusointuun asettelevaan lopetukseen. Kertomuksen lopetus on merkittävässä 

roolissa, sillä se siirtää kertomuksen kuulijan kertomuksen ajasta kerronnan aikaan 

(Hyvärinen 2006, 8). Paul Ricouer näkee kertomuksen juuri ajallisuuden kokemuksen 

ilmauksena. Hänen mukaansa kertomuksessa on aina läsnä ristiriitaisia aikatasoja: kertomus 

tavoittelee nykyhetkessä jotain menneisyyteen sijoittuvaa yrittäen samalla aavistella tulevaa. 

Kertomuksen lopetus on tuon ristiriidan ratkaisu: epäsointu käsitellään ja kertomuksen 

tapahtumien merkitykset asetellaan sopusointuun. (Ricouer 1984, 52.)  Lopetus luo 
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kokonaismerkityksen kronologisesti kuvatuille tapahtumille. Kertomuksen tulos kertoo, mihin 

toiminta ja tapahtumat lopulta johtivat (Hyvärinen 2006, 8). Matkakertomukset päättyivät 

lähes poikkeuksetta jonkinlaiseen kokemuksen yhteenvetoon ja viimeistään siinä 

kertomuksessa kuvattujen kokemusten henkilökohtainen arvo tuotiin myös ilmi. 

 

 

3.3.3 Narratiivisen tutkimuksen luotettavuudesta 

 

 

Narratiivisen tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa on syytä muistaa sen sitoumukset 

konstruktivistiseen ajattelutapaan, eli uskomukseen tiedon rakentumisesta kertomusten 

välityksellä. Totuuden vastaavuusteoria, eli kertomuksessa esiintyvien väitteiden vastaavuus 

suhteessa todelliseen asiantilaan, ei ole erityisen hedelmällinen lähtökohta narratiivisen 

tutkimuksen arviointiin. Brunerin (1986) jaottelu paradigmaattiseen ja narratiiviseen 

tietämisen muotoon avaa yhden näkökulman narratiivisen tutkimuksen totuudesta. Hänen 

mukaansa näissä kahdessa tietämisen tavassa vakuuttaminen kohdistuu eri asioihin: 

paradigmaattinen yrittää vakuuttaa totuudesta, narratiivinen todentunnusta.  Täten kertomus 

mahdollistaa maailman ymmärtämisen dialektisesti kehkeytyvänä ja juonellisena tarinana, 

jossa on parhaimmillaan vahva todentuntu. Kyseinen todentuntu ei perustu perusteluihin tai 

väitteisiin, vaan puhuttelee lukijaa sen kautta mitä tämä on itse elämässään kokenut, miten 

hän pystyy eläytymään tarinaan. (Heikkinen 2001, 127–128.) 

Narratiivisen tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun sopii paremmin relativistinen näkemys, 

jossa tutkimusraporttia arvioidaan tekstinä. Teksti on luetun, koetun, havaitun, luullun, 

kuvitellun, pohditun, muistetun ja haaveillun kudelma, jonka ei oleteta kuvaavan 

suoraviivaisesti tutkittua todellisuutta vaan muodostavan omalakisen tekstuaalisen 

todellisuutensa. Tutkimusteksti ei siten viittaa itsensä ulkopuolella, johonkin todelliseen, eikä 

raportin luotettavuutta tavoitella sieltä. Relativistinen näkökulma ei kuitenkaan kiellä 

”todellisuutta”, se vain korostaa tuon todellisuuden sosiaalista ja kielellistä rakentumista. 

(Eskola & Suoranta 1998, 219–220.)  
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Postmoderni ajattelutapa tuo objektiivisuuden tilalle tietämisen kontekstisidonnaisuuden, 

jolloin tietäminen on sidottu aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen kenttään. Täten tietäminen 

tapahtuu aina tietystä näkökulmasta käsin. Tietäminen on aina jonkun ihmisen tietoa, jossain 

tietyssä sosiaalisessa ja fyysisessä ympäristössä ja jonkin tietyn kokemuspohjan pohjalta 

luotua. (Heikkinen 2001, 119–120.)  

 

 

 

 

 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

 

4.1 Tutkimusaineisto 

 

 

Ajatus valmiin aineiston käyttämisestä oli ollut mielessäni jo pitkään. Monet yksikköni 

opettajista rohkaisivat opiskelijoita pitämään silmällä niin fyysistä kuin digitaalista 

ympäristöä mielenkiintoisten aineistojen varalta. Ollessani työharjoittelussa Tampereen 

yliopiston kansainvälisten asioiden toimistossa, tuo mielessäni muhinut ajatus valmiin 

aineiston käyttämisestä realisoitui tutkimusideaksi. Luin matkakertomustietokantaan 

tallennettuja tarinoita ja tajusin, mikä valtava tutkimusaineisto minulla edessäni olikaan. Sen 

sijaan että olisin lähtenyt haastattelemalla selvittämään vaihdosta palanneiden kokemuksia, 

saatoin tämän aineiston avulla lähestyä aihetta uudenlaisesta näkökulmasta. Vaihto-

opiskelijoiden kokemuksiin keskittyvää haastattelututkimusta on tehty verrattain paljon, mutta 

narratiivista tutkimusta aiheesta en ole vielä löytänyt. Erityisen mielenkiintoisen 
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tutkimusaineistosta teki myös se, että sitä ei ollut laadittu tutkimusta silmälläpitäen, vaan 

saatoin tutkia sitä ikään kuin kenenkään huomaamatta. 

Tampereen yliopistossa ulkomailla opiskelleiden matkakertomukset ovat olleet saatavilla 

yliopiston verkkosivuilla vuoden 2009 alusta lähtien. Rajasin aineistoa siten, että tutkin vain 

lukuvuonna 2010–2011 vaihdossa olleiden matkakertomuksia, joita oli julkaistu yhteensä 294 

kappaletta. Matkakertomus on ehtona matka-apurahan saannille, toisin sanoen kaikkien 

matka-apurahan saaneiden vaihto-opiskelijoiden tulee palauttaa vaihtonsa jälkeen 

matkakertomus. Opiskelijalla on kuitenkin aina oikeus päättää, julkaistaanko hänen 

matkakertomuksensa yliopiston verkkosivuilla vai ei. Tampereen yliopiston kansainvälisten 

asioiden osasto valvoo, että matkakertomukset palautetaan, esimerkiksi Erasmus-vaihdossa 

olleet eivät voi saada apurahansa viimeistä osaa palauttamatta kertomusta. (ks. liite 2: Ohje 

matkakertomuksen kirjoittamiseen) 

Matkakertomuksissa päähenkilönä seikkailee luonnollisesti vaihto-opiskelija itse. Tarinan 

jännitteen luovat päähenkilön ja vieraan kulttuurin sekä sen edustajien edustama ”toiseus” 

sekä tuttujen arkirutiinien katkeamisesta juontuvat vaikeudet ja hullunkuriset sattumukset. 

Päätavoite on päästä takaisin tasapainoon, saavuttaa uudelleen harmonia ympäristön kanssa, 

saavuttaa asema tehokkaasti toimivana yksilönä uudessa ympäristössä. Tämä päätavoite 

sisältää monia oppimistavoitteita, kuten kielitaidon parantaminen ja uuden kulttuurin 

omaksuminen. Lisäksi tavoitteeseen pääsemineen liittyy arvoihin, asenteisiin ja 

ajattelutapoihin liittyviä tarkistuksia. Muita henkilökohtaisia tavoitteita voivat olla 

esimerkiksi itsenäistyminen ja elämänkokemuksen kartuttaminen. 

Kaikki jotka ovat joutuneet välillisesti tai oman kokemuksen kautta kosketuksiin vaihto-

opiskelun kanssa, pystynevät nimeämään koko joukon vaihto-opiskeluun potentiaalisesti 

liittyviä hankaluuksia. Kieliongelmat, asunnon hankinta, erilaisesta opiskelukulttuurista 

johtuvat vaikeudet, joustamaton byrokratia ja toisen kulttuurin erikoiset tavat – jokainen 

vaihto-opiskelija tulee törmänneeksi ainakin johonkin edellä mainituista. Se, millä asenteella 

ja millaisin selviytymiskeinoin vaihto-opiskelija nämä vaikeudet kohtaa, vaihtelee kuitenkin 

yksilöllisesti.  Matkakertomuksen sisältöä on ohjeistettu ja siten matkakertomukset kertovat 

samoista sisällöistä, vieläpä jotakuinkin samassa järjestyksessä. Oma asenne ja toimintatavat 

vaikeuksien edessä ja keinot niiden selvittämiseksi kuitenkin vaihtelevat kertomuksittain. 

 



37 
 

4.2 Tutkimustehtävä 

 

Narratiivisen tutkimuksen avulla on mahdotonta saavuttaa totuudellista tietoa eletyn elämän 

todellisuudesta tai todellisesta kokemuksesta kerrotun takana. Tästä syystä en ole tutkinut 

vaihto-opiskelun reaalista kokemusta, vaan nimenomaan tutkittavien tulkintoja eletyn elämän 

kokemuksista, heidän tapahtumista rakentamiaan narratiiveja ja narratiivien muodostamisessa 

käytettyjä ”rakennuspalikoita”, eli niissä lainattuja kulttuurisia jäsennysmalleja. 

 Ensimmäinen tutkimustehtäväni on kolmiosainen. Tutkimukseni päätehtävä oli selvittää, 

mitä matkakertomukset paljastavat kertojistaan, heidän identiteettiinsä ja minuuteensa 

liittyvistä narratiivisista prosesseista.  Edellä mainittuun kiinni pääsemiseksi, asetin 

tutkimukselleni kaksi alatehtävää. Halusin selvittää, millaisia identiteettipositioita he ottavat 

kertomuksissaan ja miten he kertomisen prosessissa esittävät narratiivisen identiteettinsä.. 

Toisaalta minua kiinnosti, millä tavoin ja mitkä kulttuuriset merkitykset ja odotukset 

heijastuvat matkakertomuksissa käytettyjen tarinamallien kautta. 

Toinen tutkimustehtäväni muotoutui tutkimuksen kuluessa. Halusin tutkia tarkemmin 

matkakertomusten lopetuskappaleita, joiden huomasin toimivan kertomuksissa 

kokonaiskokemuksen merkitysten tiivistäjänä ja kokemuksen arvon määrittäjänä. Niinpä 

halusin tutkimuksessani selvittää, mitä ulkomailla opiskelun kokonaiskokemuksesta 

kerrottiin, toisin sanoen mikä on vaihto-opiskelukokemuksen merkitys ja arvo opiskelijan 

laajassa ”elämäntarinassa” kertomuksen ajankohtana.  

 

 

4.3 Tutkimusmenetelmät 

 

 

Käsittelen tutkimukseni aineistoa narratiivisesti kahdesta eri näkökulmasta: narratiivisena 

analyysinä ja narratiivien analyysinä. Kuten metodologiaa käsittelevässä luvussa 3.3 on 

mainittu, narratiivien analyysissä keskitytään kertomusten luokitteluun esimerkiksi erilaisten 

tapaustyyppien ja kategorioiden avulla kun taas narratiivisessa analyysissä konfiguroidaan 
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aineiston pohjalta uusi kertomus, jossa pyritään tuomaan esiin aineiston kannalta keskeisiä 

teemoja. Jäsensin aineistoani eli matkakertomuksia sekä niiden kokonaishahmon että 

lopetuskappaleiden sisältöjen mukaan. Mielestäni näiden kahden analyysitavan rinnakkainen 

käyttö mahdollisti parhaiten tutkimusongelmani kannalta olennaisten asioiden esiin 

nostamisen. Ensimmäisellä analyysitavalla tavoitin piirteitä vaihto-opiskeluun liitetyistä 

kulttuurisista merkityksistä, toisessa taas painottuvat enemmän henkilökohtaisesti koetut 

merkitykset. Koska kaksi edellä mainittua merkityksellistämisprosessia ovat jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään, oli mielestäni kahden erilaisen analysointitavan käyttö 

perusteltua. 

 

Aloitin aineistoni analysoimisen tutustumalla laajamittaisesti Tampereen yliopiston 

matkakertomustietokannassa julkaistuihin matkakertomuksiin. Havaitakseni niissä toistuvia 

säännönmukaisuuksia, aloin rakentaa niistä ns. juonitiivistyksiä. (ks. luku 3.3.1) Aineisto 

koostui kerrotuista, erimittaisista episodeista, jotka kuvasivat jotakin tilannetta, tapahtumaa tai 

näihin liittynyttä tuntemusta. Näitä episodeja yhdisti juoni, joka sitoi yhteen muuten enemmän 

ja vähemmän hajanaisia tai täysin ohjeistuksenmukaisessa järjestyksessä kerrottuja 

sattumuksia. Peruskaavaksi muodostui rakenne, jossa kirjoittaja kuvailee matkavalmisteluja ja 

vaihtonsa alussa kohtaamiaan hankaluuksia ja tulee samalla kuvanneeksi omaa 

suhtautumistaan kohtaamiinsa asioihin. Seuraava juonellinen käänne paljastui vierauden, 

toisin sanoen uuden kulttuurisen ympäristön kohtaamisen kautta. Matkakertomusten loppua 

kohden kirjoittajat siirtyivät yksittäisten kokemusten kuvailusta kokemuksen 

kokonaishahmon ja sen henkilökohtaisen merkityksen ja arvon kuvailuun. Tämänkaltaisen 

kuvailun kautta he samalla ilmensivät identiteettiään – joko sen muutosta tai sen pysyvyyttä 

suhteessa kokemuksiin. Juonitiivistysten avulla sain tarinankulun tärkeimmät elementit 

kategorisoitua ja pystyin tekemään vertailuja matkakertomusten jäsennystavoista.  

Aineistoon tutustuessani huomasin, että suurin osa tarinallisista (erotuksena raportinomaisiin) 

matkakertomuksista lainasi juonirakenteita ja päähenkilön esitystapoja hyvin perinteisistä 

tarinamalleista. Niinpä analyysini tässä vaiheessa palasin teoriakirjallisuuden pariin. Northrop 

Fryen (1957) jaottelusta neljän perusjuonirakenteen eli romanssin, tragedian, komedian ja 

ironian juonityyppeihin löytyi yhdenmukaisuuksia tekemiini juonitiivistelmiin ja tämä 

vahvisti oletuksiani perinteisten kulttuuristen mallitarinoiden ja matkakertomusten 

vuoropuhelusta. Niinpä päätin tarkastella matkakertomuksia näiden neljän juonityypin kautta. 

Matkakertomuksista oli löydettävissä kaikkia Fryen esittelemiä juonirakenteita. Romanssin, 
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tragedian, komedian ja ironian juonirakenteet ilmensivät neljää vaihtoehtoista tapaa jäsentää 

ja merkityksellistää vaihto-opiskelun kokemusta. Yksittäiset matkakertomukset eivät usein 

puhtaasti lainanneet vain yhtä edellä mainituista juonikaavoista, vaan kussakin kertomuksessa 

saattoi esiintyä piirteitä useammasta eri jäsennystavasta. Matkakertomusten, kuten 

kertomusten yleensä, narratiivinen tavoite on harmonia – tilanne, jossa päähenkilö on jälleen 

balanssissa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Bergenin jäsennyksen mukaan (Polkinghorne 

1988, 167–168) tarina voi edetä tähän tavoitteeseen nähden progressiivisesti, regressiivisesti 

tai stabiilisti. Tarinassa voidaan siis joko päästä lähemmäksi tavoitetta, joutua siitä 

kauemmaksi tai tilanne voi pysyä samana. Matkakertomuksissa juonityyppi tuli näkyväksi 

päähenkilön tavassa suhtautua ympäristöön ja yrityksessä ratkaista omien toimintatapojen ja 

uuden ympäristön välinen konflikti. Matkakertomusten peruselementit eli erilaiset 

vastoinkäymiset ja vieraan kulttuurin aikaansaama sopeutumispaine, saivat kertomuksissa 

erilaisen rooli riippuen siitä, millaiseen juonityyppiin kirjoittaja oli kertomuksessaan 

sitoutunut. Sama sitoumus tiettyyn juonityyppiin määritti myös kirjoittajien itsestään 

rakentamaan kuvaa.  

Fryen juonirakenteet sisältävät peruselementtejä ja juoniasetelmia, jotka erottavat ne 

toisistaan. Romanssissa taistelevat hyvä ja paha. Alkutilanne on harmoninen ja pahuuden 

voimat tulevat häiritsemään tuota tilaa – päähenkilön on taisteltava harmonian 

palauttamiseksi. Identiteettiprojektina sankaritarina on omien kykyjen ja minuuden julkista 

testaamista. Sankari herättää ihailua – hän on voimakas ja moraalisesta ylevä. Tragedian 

juonirakenne eroaa romanssista siten, että tragediassa päähenkilö ei onnistukaan päihittämään 

edellä mainittuja ”pahuuden voimia”. Tällainen päähenkilö herättää useimmiten myötätuntoa. 

Komedian lähtökohta on yhteiskunnan tukahduttama halu, jonka aiheuttama ristiriita kärjistyy 

konfliktiksi. Konflikti laukeaa vasta kun normaalielämän säännöt raukeavat. 

Identiteettiprojektina on kysymys omien piilossa olleiden tarpeiden ja mahdollisuuksien 

löytymisestä. Komedian päähenkilö herättää kaikessa inhimillisyydessään sympatiaa. Ironia 

puolestaan ei tunne puhdasta hyvää ja pahaa, vaan kyseenalaistaa kaikenlaiset rajat ja 

koettelee käsityksiä älyllisesti. (Polkinghorne 1988, 168.) 

Narratiivista analyysitapaa olen käyttänyt tuottaessani matkakertomuksista eri juonityyppien 

mukaiset mallitarinat, jotka esitän tutkimustuloksia käsittelevässä kappaleessa 5.1. Analyysini 

tässä vaiheessa käsittelin kertomuksia yhdistellen ja tyypitellen, luomilleni mallitarinoille ei 

löydy empiiristä vastinetta, vaan kokosin kollektiiviset tarinani tutkimieni 294 kertomuksen 

joukosta. Mallitarinoissa pyrin kuvaamaan kirjoittajien tapaa käyttää kulttuurisia 
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juonirakenteita kirjoittaessaan ulkomailla opiskelustaan, rakentaessaan esitystä itsestään ja 

tuodessaan ilmi kokemuksen henkilökohtaisia merkityksiä. Oma suhteeni matkakertomuksiin 

on muokannut ”tutkijan silmälasejani” – kolmena viime vuotena olen kertonut, kuunnellut ja 

lukenut lukuisia tarinoita vaihtokokemuksista. Clandinin ja Connellyn (1998) mukaan 

tutkimusteksti eroaa muista teksteistä siten, että se on tutkijan ja tutkittavien yhdessä 

tuottamaa. Mallitarinat ovat lopputulos henkilökohtaisen tulkintani, kulttuuristen 

tarinamallien ja tutkittavien kertomusten vuoropuhelusta. Muodostamieni mallitarinoiden 

avulla pyrin ja vastaamaan asettamaani tutkimuskysymyksiin: mitkä kulttuuriset merkitykset 

ja odotukset heijastuvat matkakertomuksissa käytettyjen tarinamallien kautta? Millaisia 

identiteettipositioita kirjoittajat ottavat kertomuksissaan ja miten he kertomisen prosessissa 

esittävät narratiivisen identiteettinsä? 

Toista analysointitapaa, narratiivien analyysiä, käytän eritellessäni matkakertomusten 

lopetuskappaleita. Matkakertomusten coda, nousi erityiseksi kiinnostuksen kohteeksi 

tutkimukseni kuluessa. Matkakertomuksen lopetuskappaleen yksityiskohtaisemmassa 

tarkastelussa annan äänen itse vaihdossa olleille ja nostan esiin sitaatteja oikeista 

matkakertomuksista. Analyysissä kiinnitin huomioita sisältöihin, tarinan sisäisiin pienempiin 

tarinoihin, joiden avulla kokemuksen kokonaismerkitys tuotiin esiin omalla, joskus edeltävän 

tarinan yleishahmosta poikkeavallakin tavalla. Jäsennellessäni lopetuskappaleissa ilmi tuotuja 

merkityksiä, aloin hahmottamaan niiden muodostamia luokkia. Lopetuskappale spontaanina 

merkitysten tiivistäjänä ja kokemuksen arvon määrittäjänä ansaitsi mielestäni tulla 

analysoiduksi tarkemmin ja siitä saatu tieto järjestyi luonnollisimmin luokittelun avulla. 

Kuvaan lopetuskappeleiden tarkastelussa käyttämääni aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

menetelmää tarkemmin luvussa 5.4. 
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5 TULOKSET - SANKARI, MARTTYYRI, HEITTÄYTYJÄ JA TUTKIJA 
VAIHDOSSA  

 

 

 

 

5.1 Vaihto-opiskelun kulttuuriset mallitarinat 

 
 
 
”Olin aina mielessäni haaveillut vaihtoon lähdöstä ja kolmannen vuoden keväällä 
uskaltauduin vihdoin hakemaan vaihto-opiskelupaikkaa kevään täydennyshaussa” 
 
”Vaihtoon lähtiessä hoidettavia ja huolehdittavia asioita on aika paljon. Loppujen 
lopuksi olin kuitenkin yllättynyt miten helppoa lähteminen on. Innostuksissaan 
vaihtojärjestelyjen tekeminen on suorastaan kivaa ja hankalimmillakin asioilla on 
tapana järjestyä.” 
 
”Eräänä päivänä, kun syksyn 2010 hakuaika oli pian päättymässä, keksin, että haluan 
lähteä vaihto-oppilaaksi. Muiden kertomukset vaihtoajoista olivat saaneet minut 
ajattelemaan, että pitäähän tuollainen ajanjakso itsekin kokea!” 
 
”Päätökseni lähteä vaihtoon oli todella ex tempore. Kun äitini ehdotti lähtöä, minulla 
oli vain muutama päivä aikaa tehdä ja palauttaa hakupaperit syksyn 
täydennyshaussa.” 

 

Kulttuurisen tarinavarannon näkökulmasta vaihto-opiskeluun usein liitetyt identiteettitarinat 

ovat esimerkiksi ”itsensä voittaminen”, ”itsenäistyminen” ja ”henkinen kasvu”. Edellä 

mainitut identiteetin kehityskulut näkyivät monissa matkakertomuksissa. Esimerkiksi Itsensä 

voittamisen tarina tuotiin ilmi jo alkukappaleessa, jossa kirjoittajat viittasivat motiiveihinsa 

lähteä vaihtoon. Moni heistä kuvasi lopullisen lähtöpäätöksen olleen epävarma ja vaatineen 

toteuttamisvaiheessa tuon epävarmuuden ylitse pääsemistä. 

”Itse ulkomailla asuminenkin on yleisen rohkeuden kannalta ollut korvaamaton 
kokemus” 
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”Helppoa siis erinomaisen kämpän löytäminen ei ollut, mutta alun vaikeudet 
yhdistivät niiden voittajat” 

”Itselleni vaihtokevät oli kokemus, joka valoi uskoa omaan selviytymiseen 
ulkomailla ja sytytti kipinän kansainvälisyyteen.” 

 

Itsensä voittamisen teema pysyi mukana tarinassa loppuun asti tai siihen saatettiin palata 

uudelleen loppukappaleessa. Itsensä voittaminen ruumiillistui usein kuvauksissa erilaisten 

hankaluuksien ratkaisemisesta tai ennalta huolta aiheuttaneiden asioiden selvittämisestä. 

Tulkitsen myös viittaukset rohkeuden ja itseluottamuksen lisääntymisestä viittauksiksi itsensä 

voittamisen teemaan. Itsenäistymiseen viitattiin vasta loppukappaleessa, jossa pohdittiin koko 

kokemuksen henkilökohtaista merkitystä. Henkisen kasvun tarinaa ei tuotu esille edellisiin 

merkityksiin verraten aivan yhtä useasti. Tämä johtunee siitä, että tällä alueella liikutaan 

hyvin henkilökohtaisten kokemusten äärellä. Näitä identiteettimuutoksia voi myös merkata 

hyvin monella erilaisella tavalla. Niitä voi esimerkiksi nimittää ajattelutapojen tai 

perspektiivin muutoksiksi. 

Itsensä voittamisen, itsenäistymisen ja henkisen kasvun tarinat toistuvat niin yleisessä vaihto-

opiskeludiskurssissa, vaihto-oppilaiden puheessa kuin virallisissa kansainvälistymiseen 

tähtäävissä strategioissa. Nämä kolme tarinaa ovat vastaus kulttuurissamme vaihto-opiskeluun 

liitetyille odotuksille – ja niinhän metsä tunnetusti vastaa kuin sinne huudetaan. Vaihto-

opiskelukokemus legitimoi yksilölle ”oikeuden” poimia tarinavarannosta näitä 

identiteettimääreitä. Kulttuurin sisällä on aikojen saatossa päätetty, että vaihto-opiskelu 

tuottaa juuri näitä ominaisuuksia yksilölle. Tämä olettamus elää siis paitsi yksilöiden toiveissa 

myös kulttuurisen diskurssin tasolla. Ei siis ihme, että matkakertomuksetkin heijastelevat 

näitä muutoksia identiteetissä.  

Samalla kulttuurinen tarinavaranto saattaa kuitenkin toimia kokemuksen jäsentämisen 

”pakkopaitana” – olemassa olevat tarinat asettavat kriteerit validille vaihto-

opiskelukokemukselle. Tämä saattaa johtaa siihen, että kulttuuriseen muottiin sopimattomista 

kokemuksista vaietaan. Mikäli tätä ajatuskulkua johdattelee pidemmälle, voidaan pohtia, 

minkälaisia vaikenemisen seuraukset voivat olla psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. 

Ensinnäkin vaihto-opiskeluun liittämämme kulttuuriset konventiot yksipuolistuvat, eivätkä 

tavalla tai toisella ”epäonnistuneen” vaihdon läpikäyneet saa sosiaalisen ympäristön tukea ja 

hyväksyntää tarinalleen. Vaihtoonsa tavalla tai toisella pettyneiden palaajien on käännettävä 
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kokemuksensa kulttuurisesti hyväksyttävämpään muotoon tai yksinkertaisesti vaiettava 

epäsovinnaisista kokemuksistaan, jotta heidän ja muiden vaihdossa olleiden kertomusten 

välille ei muodostuisi liian suurta ristiriitaa. Samalla myös käsitys vaihto-opiskelusta 

yksipuolisen positiivisena ja yksilöä hyödyttävänä kokemuksena saa osittain valheellista 

tukea, eivätkä toiset opiskelijat pysty siten realistisesti arvioimaan omia edellytyksiään 

vaihtoon lähtemiseen, saati sitten arvioimaan sen mahdollisia vaikutuksia vaihtoajan 

jälkeiseen elämään. 

Analysoimani matkakertomukset asemoivat kaikissa tarinatyypeissä päähenkilön jollain lailla 

sankarilliseen asemaan. Romanttinen tarina urheine sankareineen, tragedia marttyyri-

sankareineen, komedia viekkaine sankareineen sekä ironia älykkö-sankareineen kertovat 

kaikki omalla tavallaan ”voittajan” tarinan. Harmoninen olotila päähenkilön ja ympäristön 

välillä saavutetaan lähes poikkeuksetta kaikissa matkakertomuksissa, vaikkakin erilaisten 

prosessien kautta. Sankari saavuttaa harmonian voiton kautta, komedian päähenkilö 

puolestaan mukautumalla. Tragedian sankari saavuttaa vähintäänkin sisäisen harmonian 

kestävyydellä ja sinnikkyydellä saavuttamastaan työvoitosta, kun taas ironian päähenkilö 

saavuttaa harmonian järkähtämättömän muuttumattomuutensa kautta, tietyllä tavalla 

koskemattomuutensa säilyttäen.  

Erikseen tarkasteltuina jokainen näistä identiteettitarinoista paljastaa mielenkiintoisia suhteita 

käytetyn tarinavarannon ja kulttuuristen odotusten välillä. Voimme pohtia, onko vaihtoon 

lähtemisen taustalla todellakin halu voittaa itsensä? Kohdistuuko kamppailu omiin 

”mörköihin” tai omaan kokemattomuuteen vai ulkopuolelta tuleviin omaa ”kotoisuuden 

tunnetta” eli identiteettiä, rutiineja ja käsityskykyä haastaviin kokemuksiin? Mikä saa 

opiskelijat haastamaan itsensä? Onko vaihto-opiskelupuheessa esiintyvä oman 

mukavuusalueensa ulkopuolelle heittäytyvä ja itsensä kyseenalaistava yksilö esimerkiksi 

työelämää ja potentiaalisin työnantajia varten kehitetty versio itsestä. Toisaalta, kuten edellä 

on todettu, on varhaisaikuisuus vielä joiltain osin oman identiteetin hakemisen aikaa, jolloin 

itsensä haastaminen ja testaaminen voi olla sisäsyntyistä ja tarinaa omasta kasvusta kerrotaan 

yhtä paljon itselle kuin potentiaalista työuraa ajatellen.  

Vaihtopuheeseen liittyy myös yksilöllisenä kehitysprosessina kansainvälistyminen, 

kielitaidon karttuminen sekä toisen kulttuurin omaksuminen. Edellä mainitut ovat kuitenkin 

enemmän vaihdosta saatuja ”taitoja” ja työkaluja elämää varten. Niillä on kuitenkin muutakin 

kuin välinearvoa. Suurin osa vaihdossa tapahtuvasta oppimisesta on seurausta yksilön itsensä 
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koettelusta, haastamisesta ja testaamisesta vieraan ympäristön luomassa toimintakentässä. 

Tämänkaltaisten kokemusten vaikutuksista puhutaan identiteetin tasolla.  

Julkaisuluvan saaneet matkakertomukset ovat olleet luettavissa Tampereen yliopiston 

verkkosivuille vuodesta 2009 lähtien ja jo sitä ennen niihin on voinut tutustua yliopiston 

matkakertomuskirjastossa, jossa ne ovat olleet saatavilla tulosteina. Matkakertomuksia on 

helposti löydettävissä internetistä muistakin lähteistä, kuten julkisista blogeista. Tämä vaihto-

opiskeluun liittyvä tarinavaranto luo pohjan vaihto-opiskelukokemuksesta kertomiselle, 

uudelleen luoden ja ylläpitäen vaihto-opiskelusta kertomiseen liittyvä jargoniaa. Esimerkiksi 

vaihto-oppilasajan sankarimyytti ja siihen liittyvä kokemusten jäsentämistapa voi sekin olla 

vastaus yhteiskunnassa ja erityisesti työelämässä vallitsevaan monikulttuurisesti kompetentin, 

itsenäisen ja rohkean heittäytyjän etsintään. Vaihto-opiskelun kerrotaan kartuttaneen juuri 

sellaista henkistä ja sosiaalista pääomaa, kuin sen yleisesti ajatellaan tuottavan. Kertoja pyrkii 

usein myös luomaan kerronnassa tietynlaisen sosiaalisen identiteetin suhteessa kuulijoihin. 

 

 

5.1.1 Oman vaihtonsa sankari (Romanttinen tarina) 

 

 

Taistelu ulkomaankohteen byrokraattien kanssa on alkanut jo ennen matkaan 

lähtöä. Sankarista riippumattomista syistä koko paperisota on ollut hidas ja 

takkuinen prosessi. Sankari on joutunut toimimaan puutteellisen tiedon varassa. 

Yksin. Vastaanottavassa päässä ei ole ollut tuutoritoimintaa, eikä paikallisten 

kanssa ole voinut kommunikoida, enimmäkseen heidän puutteellisen 

kielitaitonsa takia. Asunnon etsimisprosessi on täynnä vastoinkäymisiä ja 

epämiellyttäviä yllätyksiä. Paikallinen sää on armoton – yltiöpäinen kuumuus 

tai kylmyys heittää osaltaan kapuloita rattaisiin. Ongelmat uhkaavat kasaantua. 

Mitä tekee sankarimme? Hän ei tietenkään luovuta, ehei. Hän tarttuu 

ongelmaan toisensa jälkeen kylmän rauhallisesti ja pääsee sinnikkäästi yli 

kaikista hänen tielleen nousseista esteistä. Hyvällä ongelmanratkaisukyvyllä 

selviää lähes mistä vain. Sankaria eivät pysäytä sellaiset pikkuseikat kuten 
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sairastelu, kielitaidottomuus, asunnottomuus tai huono paikallistuntemus. 

”Pärjäämään tänne on lähdetty”, tuhahtaa sankarimme. Olisi lähes sääli, jos 

mitään ongelmia ei ilmenisi. Miten sitä muuten voisikaan osoittaa 

horjumattoman asenteensa? 

Vieras toimintaympäristö haastaa romanttisen tarinan sankarin – paikallisen 

kielen opiskelu, ympäristöön sopeutuminen ja tapojen omaksuminen tähtäävät 

tuon vastuksen päihittämiseen ja sen etulyöntiaseman poistamiseen. 

Sankarivaihtari kertoo vaihdon olleen elämänsä haasteellisinta mutta antoisinta 

aikaa. 

 

Sankaritarinassa vaihdossa koetut vastoinkäymiset (asunnonetsintä, kielivaikeudet, 

kulttuuriset eroavaisuudet, paperisota) uhkaavat rutiininomaisen elämän harmoniaa. Tämä 

asettaa päähenkilön ongelmanratkaisukyvyn, päättäväisyyden ja hermot koetukselle. Sankari 

tunnistaa tarpeen taistella uhkaavaa tilannetta vastaan – ja onnistuukin siinä. Sankari on 

voinut jopa lähteä hieman soitellen sotaan, eli tietoisesti asettanut itsensä ja 

epävarmuudensietokykynsä testiin valmistautumalla vaihto-oppilasaikaan huolimattomasti ja 

välinpitämättömästi. Mikäli romanttisen sankaritarinan päähenkilö kokee läpäisseensä testin, 

voittaneensa itsensä, on sillä suuri vaikutus hänen itseluottamukseensa ainakin tarinallisen 

identiteetin tasolla. Sankaritarinaa omista urotöistä on aina mukava kertoa. Sankarin käsitys 

itsestään pärjäävänä ja reippaana yksilönä ohjannee hänen sisäistä tarinaansa vielä vaihdosta 

tultuakin. 

Sankaritarinan päähenkilö toivoo luultavasti saavansa osakseen ihailua. Hän on selviytynyt 

vaihdosta vaikeista olosuhteista huolimatta hienosti. Koko vaihto-opiskelu on ollut 

koettelemus-taistelu-voitto–sarjaa, jonka aikana päähenkilö on kerta toisensa jälkeen 

osoittanut kestävyyttä ja pärjäävyyttä.  

Vieraus näyttäytyy romanttisessa tarinassa päihitettävänä antisankarina. Vieraus ja vieras 

kulttuuri näyttäytyvät kilvoittelun kenttänä, jossa päähenkilön on päästävä tasapainoon 

ympäristönsä kanssa. Toisen kulttuurin tapojen omaksuminen on paras keino tähän 

tavoitteeseen yltämiseksi, sillä se mikä ei yllätä ei voi myöskään horjuttaa päähenkilön 

varmuutta itsestään uudessa ympäristössä.  
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Vaikeudet nähdään tässä tarinamallissa positiivisessa merkityksessä. Elämä kotona on 

vaivatonta, eikä arkipäivästä suoriutuminen vaadi juuri minkäänlaisia ponnistuksia. Toisin on 

vaihdossa. Jokainen vastaantuleva ongelma otetaan vastaan mahdollisuutena käyttää omia 

ongelmanratkaisutaitoja. Romanttisen tarinan päähenkilö voi jopa myöntää kerjänneensä 

vaikeuksia, eli vaikeuksien alkulähde ei aina ole edes ympäristössä. Tässä tarinamallissa 

vaikeudetkaan eivät pääse päähenkilöä yllättämään, vaan ainakin asenteen tasolla kertoja on 

valmistautunut kaikkeen. 

 

 

5.1.2 Kärsi, kärsi, niin kirkkaamman kruunun saat! (Tragedia) 

 

 

Samoin kuin romanttisessa sankaritarinassa, tragedian sankari kohtaa 

vaihtonsa aikana paljon vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Tragedian päähenkilö ei 

kuitenkaan ole etukäteen varautunut ihan niin kivikkoiseen tiehen. 

Asunnonetsintä, kielivaikeudet, byrokratian kiemurat, paikalliset ihmiset – 

kaikki tuntuu olevan tragedian päähenkilöä vastaan. Ongelma on siinä, että 

päähenkilö ei koe kerjänneensä eteensä osuvia vaikeuksia, eikä siksi tunne 

ansainneensa kaikkia hänen eteensä sattuvia pulmallisia tilanteita. Hän kokee 

olevansa epäreilussa asemassa ja alkaa pikkuhiljaa muuttua marttyyriksi.  

Surkea olo alkaa heijastua asenteisiin ympäröivää uutta kulttuuria ja ihmisiä 

kohtaan. Heidän holtiton, epäluotettava ja eriskummallinen käytöksensä 

aiheuttaa sankarin ahtaalle joutumisen. Perspektiivi vieraaseen kulttuuriin 

polarisoituu – päähenkilö näkee ennemmin negatiivisen kuin positiivisen 

uudessa ympäristössään. Koti puolestaan näyttäytyy tragedian sankarille 

ihanteellisena, kotona kaikki olisi hoidettu ja hoituisi paremmin. 

Tragedian sankari kuvaa vieraan toimintaympäristön uhkaavana. Hänen 

yrityksenä ottaa tilanne haltuun eivät suju toivotulla tavalla, niinpä hän kokee 

epäonnistumisia, jotka vaikuttavat hänen toimintakykyynsä lamaannuttavasti. 
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Päähenkilö ei lopulta pysty toimimaan lähellekään täydellä teholla, mutta 

jatkaa silti sinnikkäästi kärsimistä. 

Mikäli päähenkilö ei aivan täysin lamaannu, hänkin saa kyllä osan 

vastoinkäymisistä hoidettua parempaan päin. Tämä vaatii kuitenkin veronsa, 

eikä päähenkilö pysty nauttimaan saavutuksistaan. Tarinan katharsis 

saavutetaan marttyyriuden kautta – olin sitkeä, kärsin, mutta selvisin kuitenkin.  

Ja nyt kyllä kerron kaikille mitä kaikkea kauheaa olen saanut kestää! 

 

Tragedian päähenkilö hakee osakseen myötätuntoa. Myös sinnikkyys kuuluu hyveisiin, joita 

kulttuurissamme arvostetaan. Siksi vaikeiden olosuhteiden kestäminen luovuttamatta on 

kulttuurisella mittapuulla lähes yhtä kunnioitettava teko kuin vaikeuksien kääntäminen 

voitoksi. 

Tragedian päähenkilö keskittyy tarinassaan menetetyn elämänhallinnan surkuttelemiseen. Hän 

ei kyennyt voittamaan vaihdon normaalille elämänkululle asettamia uhkia tavalla, josta hän 

olisi saanut uskoa itseensä. Hiukan ylpeyttä tragedian päähenkilö tuntee kuitenkin siitä, ettei 

kokonaan luovuttanut uhkien edessä, vaan sinnikkäästi yritti ja kärsi epäsuotuisia olosuhteita 

loppuun asti. Myös tragediseen jäsennysmalliin sitoutuneet päättivät matkakertomuksensa 

toteamalla, että vaihto kuitenkin kaikesta huolimatta kannatti. Heidän tarinoissaan on 

kuitenkin usein varoittava sävy.  

Vieras kulttuuri nähdään tragedian juonityypin mukaisissa kertomuksissa ylivoimaisena ja 

uuvuttavana. Sitä pitää sietää. Tragedian sankari ei koe olevansa vieraassa kulttuurissa oman 

onnensa seppä, vaan selittää oman huonon olonsa ympäristöstä johtuvaksi. Hän ei tunnista 

mahdollisuutta kokea olonsa paremmaksi muuttamalla omia asenteitaan ja ajattelutapojaan. 

Vieraus toimii myös peilinä, josta piirtyy varsin idealistinen kuva omasta kulttuurista.  

Vaikeudet seuraavat päähenkilöä, vaikka hän itse tekee kaikkensa niiden välttämiseksi. 

Vaikeuksien syypää löytyy aina ympäristöstä, ei päähenkilöstä itsestään. Päähenkilö pystyy 

pääsemään yli hänen kohdalleen sattuneista ongelmista, mutta tämä kamppailu ei aiheuta 

hänessä mielihyvää. Hän on kuvitellut, että voisi hyvällä etukäteisvalmistautumisella 

kokonaan välttää epävarmuutta aiheuttaviin tilanteisiin ajautumisen, mutta käytännön 

kokemus osoittaa toisin.  
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5.1.3 Jos et voi voittaa niitä, liity niihin (Komedia) 

 

 

Komedian sankari hakee vaihtoon ihan puolivahingossa, hakuajan viimeisenä 

päivänä, kaverinsa yllyttämänä. Hän pakkaa kimpsunsa ja kampsunsa ja lähtee 

matkaan huolettomasti. Hän astuu rohkeasti ja innokkaasti tuntemattomaan. 

Asuntoa ei ole ja kielitaito on ruosteessa, mutta komedian sankari hurmaa 

paikalliset huliviliasenteellaan. Kaikki järjestyy, kunhan ei liikaa stressaa 

etukäteen. Komedian sankarille on ominaista nähdä kaikessa valoisakin puoli. 

Vaihdossa kokemistaan kommelluksista hän raportoi humoristisella otteella. 

Päähenkilö näkee normaalien arkirutiinien puutteen ennemmin ainutkertaisena 

mahdollisuutena kuin uhkana ja lähtee toteuttamaan itseään aivan uudella 

tavalla. Samalla hän luopuu tutun ja vieraan, oikean ja väärän konsepteista. 

Hän heittää kaipuunsa kotoisuuden tunteeseen ja totunnaiset tapansa 

romukoppaan ja yrittää ennemmin omaksua paikallisten tavan olla ja 

käyttäytyä. Konflikti, taistelu tutun ja vieraan välillä, ratkeaa kun sankari itse 

liittyy ”muukalaisiin”. Lopulta päähenkilö kokee elävänsä täydellisessä 

harmoniassa paikallisen kulttuurin ja paikallisten ihmisten kanssa. Usein tähän 

asenteeseen liittyy myös halu erottautua muiden vaihto-opiskelijoiden seurasta, 

kokea vaihtokohde autenttisesti ja syvällisesti, omaksua sen tavat ja kieli 

mahdollisimman hyvin. 

Vieras toimintaympäristö näyttäytyy komedian sankarille mahdollisuuksien 

markkinoina, joilla hän voi kokea kaikkea uutta ja jännittävää. Hän ei koe 

painetta säilyttää vanhoja tottumuksiaan, vaan ennemminkin tarvetta luopua 

niistä. Hän näkee vieraan kulttuurin hyvin positiivisessa valossa ja samalla 

kotikulttuuri piirtyy hyvin hailakkana, jopa negatiivisena. 
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Paikalliseen kulttuuriin ja käytöstapoihin kiinnittyminen tarjoaa komedian 

sankarille myös toimintamallin kohdemaassa kohdattujen vaikeuksien 

tehokkaaseen selvittämiseen. 

Komedian sankari kertoo vaihdon olleen vapauttava kokemus, joka muutti hänet 

ja hänen maailmankuvansa ikuisiksi ajoiksi. 

 

Komedian päähenkilö näkee vaihto-opiskeluajan mahdollisuuksien viidakkona. Hän ei koe 

uutta ympäristöä uhkaavana toimintakenttänä, vaan hyödyntää sen avaamia uusia 

mahdollisuuksia leikittelemällä uusilla tavoilla ja identiteeteillä ja vaikkapa toteuttamalla 

itseään uusilla areenoilla. Hän on tietoisempi omista tarpeistaan ja vapaa entisen elämänsä 

kahleista. 

Komedian sankarin henkilökohtaiseen tyydytykseen perustuva asenne vaihto-opiskelua 

kohtaan ei saa osakseen samanlaista ihailua kuin sankaritarinan ja tragedian päähenkilöt. 

Hänen tapansa ratkaista konfliktitilanne saatetaan nähdä hyväksynnän hakemisena, liiallisena 

mukautumisena tai muuten vain naiivina hetkessä elämisenä. 

Vieraus näyttäytyy komediallisessa tarinassa eksoottisena ja houkuttelevana. 

Vastakkainasettelu omien tottumusten ja vieraan ympäristön kanssa on sama kuin muissakin 

tarinajäsennyksissä, mutta vierauden kanssa ei ryhdytäkään kamppailuun vaan sen 

viekoittelevaan kutsuun vastataan muuttamalla omaa tapaa käyttäytyä ja ajatella. Tässä 

jäsennysmallissa korostuvat vieraan kulttuurin positiiviset piirteet suhteessa omaan 

kulttuuriin. Konflikti ympäristön ja itsen välillä ratkeaa muuttumalla enemmän ympäristön 

kaltaiseksi. 

Vaikeudet eivät juuri komediallisen tarinan päähenkilöä vaivaa. Ne toimivat tilanteina, joita 

kuvatessaan päähenkilö voi esittää uutta ”sikäläistä” ajattelu- ja toimintatapaansa.  

 

 

 

 

 



50 
 

5.1.4 Hulluja nuo muukalaiset! (Ironia) 

 

 

Ironisen tarinan päähenkilö kohtaa vaihdon hankaluudet kriittisen analyyttisellä 

otteella. Hankaluudet eivät pääse yllättämään ja järjen käytöllä niistä selvitään. 

Mielenkiintoisinta vaihdossa on juuri näiden konfliktien tarkastelu ja 

analysointi. Päähenkilö raportoi arkielämää uhkaavista hankaluuksista etäisesti 

vailla suurta tunnelatausta.  

Ironisen tarinan päähenkilön asenne ja suhtautuminen uuteen 

toimintaympäristöön on ulkopuolisen tutkijan. Hän tarkastelee tilanteita 

objektiivisesti, melkein kuin olisi itse irrallaan tarkastelemastaan sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta. Hänellä on tarkat ennakkokäsitykset vieraasta kulttuurista 

ja sen edustajista ja hän kokee suurta mielihyvää hänen stereotypioidensa 

syntyessä eloon. Ironian päähenkilön kerronnassa on kaiken kaikkiaan 

vertaileva ote. Hänellä on esittää kriittisiä parannusehdotuksia aina 

vaihtoyliopiston opetusjärjestelyistä ravintoloiden toimintaperiaatteisiin ja 

kämppisten elämänhallintaan. Sielujen silmin voi kuvitella, kuinka hän on 

merkannut näitä mielipiteitään ja ehdotuksiaan kynä sauhuten muistiin 

saapumispäivästään lähtien. 

Vaikeudet ironian sankari kohtaa keskittyen täysin niiden hoitamiseen, eikä 

suinkaan niiden hänessä mahdollisesti aiheuttamiin tuntemuksiin. Monet 

hankaluudet ovat hänen mielestään olleet odotettavissa, sillä hän on tehnyt 

etukäteistutkintansa hyvin ja lukenut raportteja vastaavanlaisista tilanteista, 

joista oppimiaan ratkaisumalleja hän nyt soveltaa käytännössä. 

Ironisen tarinan päähenkilö haluaa tarinallaan erottautua naiiveista romanttis-

komediallisista päähenkilöistä, koska pitää heidän laillaan vaihtoon suhtautuvia 

hiukan hupsuina. Kaikenlaisia romanttisia kuvitelmia vaihto-opiskeluun liittyen 

tulisi hänen mielestään välttää. Vaihto on hänelle pitkä loma ja hän säilyttää 

uteliaan turistin asemansa loppuun asti yrittämättä sen kummemmin mukautua 

kohdekulttuuriin. 
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Ironian päähenkilön sanoma muille vaihtoa harkitseville on, että pessimisti ei 

pety koskaan. 

 

Ironian päähenkilö kyseenalaistaa vaihtoon ja vaihto-opiskeluun perinteisesti liitettyjä 

käsityksiä. Hän ei jaa esimerkiksi sitä perusolettamusta, että hän vaihto-oppilas yrittäisi 

mukautua uuteen ympäristöönsä, vaan olettaa asian olevan pikemminkin toisin päin. Hän on 

oman maansa lähettiläs ja toisen kulttuurin edustajilla on ainutkertainen tilaisuus ottaa oppia 

häneltä. Hän pitää vaihtoa hyödyllisenä sen välineellisen arvon kautta, kielitaidon 

kartoittajana ja uusien ajatusten ja näkökulmien avaajana ja välttää kuvaamasta vaihto-

opiskelun kokemusta itseisarvona.  

Ironian päähenkilö ei analyyttisen tyylinsä vuoksi synnytä vastaanottajissa suurta 

tunnereaktiota. Kuulijan on vaikea samaistua hänen kamppailuunsa hänen jatkuvasti 

kyseenalaistaessa koko kamppailun merkityksen sekä perinteiset vaihto-opiskelijan 

rooliodotukset. Täten kamppailu menettää merkityksensä ja liika analysointi vesittää 

seikkailun tunnun. Toisaalta vastaanottaja voi tuntea lievää ylemmyyttä samaistuessaan 

ironisen tarinan ”yleisöön” eikä kritiikin ja ivallisten huomioiden kohteena oleviin 

”muukalaisiin”. Ironian päähenkilö siis kosiskelee yleisöä puhuttelemalla tätä ”me” 

kategorian kautta, jolloin hänen omaan kulttuuriin liittämät paremmuuden arvotukset 

oletetaan myös vastaanottajan arvotuksiksi. 

Ympäristö on ironian päähenkilölle empiirisen havainnoinnin kohde. Hän on lähtenyt 

vaihtoon teoria (ennakko-oletukset) mielessään, ja tuota teoriaansa hän koettelee autenttisessa 

ympäristössä. Teorian käydessä toteen hän tuntee suurta tyytyväisyyttä. Toisaalta tuo teoria 

ohjaa hänen havainnointiaan siinä määrin, ettei se oikeastaan edes voi olla käymättä toteen. Ei 

tarvitse mennä juuri lentokenttää pidemmälle, jos haluaa esimerkiksi todisteen siitä, että 

saksalaiset ovat järjestelmällisiä tai että italialaiset puhuvat kovaan ääneen. 

Vaikeudet eivät ironisessa tarinassa horjuta päähenkilöä. Niitä kyllä ilmenee, mutta 

päähenkilö kertoo niistä raportoivasti, ilman viittauksia niiden vaikutuksista häneen itseensä. 

Vaikeudet ovat osa tutkimusmatkaa ja tärkeintä on raportoida niistä siten, että myöhemmin 

vaihtoon lähtevät voivat välttää ne tai oppia keinoja päästä niiden yli. 
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5.2 Juonityyppien identiteettipositiot 

 

 

Matkakertomuksissa erilaisiin kulttuurisiin mallitarinoihin nojaaminen ilmenee siis erityisesti 

kirjoittajan kuvauksessa suhtautumisestaan vaihdon aikana kohdattuihin vaikeuksiin ja 

vierauteen. Oma identiteettipositio muokkautuu sen mukaan, millainen kertomuksen 

päähenkilö suhde ja suhtautuminen näihin vaihdossa kohtaamiinsa asioihin on. 

Kussakin juonityypissä oma alkuasema kehittyy kertomuksen kulussa positiiviseen suuntaan. 

Sankari säilyttää voitokkaan asemansa, marttyyri palkitaan sinnikkyydestään, heittäytyjä saa 

palkintonsa muutoksesta antamista mahdollisuuksista ja ironian tutkija kehittyy 

tietävämmäksi onnistuen muuten pysymään omana itsenään. Tarinankerronnassa on tärkeää 

saavuttaa ”onnellinen loppu”, oli tie sinne sitten kuinka haasteiden, voittojen ja pettymyksien 

siivittämä. 

Eri juonityyppien päähenkilöiden identiteettipositiointia ja suhtautumistapoja voi ilmentää 

alla olevan taulukon mukaisesti: 

 

 oma asema alkuvaikeudet vieras 

ympäristö/kulttuuri 

henkilökohtainen 

merkitys 

Romantismi sankari voitettava haaste voitto 

Tragedia marttyyri kärsittävä uhka sinnikkyys 

Komedia heittäytyjä ohitettava mahdollisuus muutos 

Ironia tutkija odotettuja tarkkailun kohde säilyvyys, 

oppiminen 

 

Kuva 3. Juonityyppien identiteettipositiot 

 

Minäkäsitys saa luultavasti positiivista nostetta vaihtokokemustaan romanttisen sankaritarinan 

mallin mukaan jäsentäneillä. Vaihto-opiskelu on yksi parhaimmista ja varmimmista tavoista 
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lähteä hakemaan ja saavuttaa pärjäämisen, joustavuuden, itsenäisyyden ja spontaanin 

heittäytymisvalmiuden kokemuksia. Mikäli näitä ominaisuuksia pystyy integroimaan omaan 

sisäiseen tarinaan, on varmasti helpompi ajatella tulevaisuuden haasteita ja vaikkapa tulevaa 

työuraa luottavaisin mielin.   

Tragedian minäkäsitys saa sekin positiivista nostetta sinnikkyyden kautta. Kaikesta 

huolimatta päähenkilö ei luovuttanut. Sen lisäksi hän selvisi monista vaikeuksista. Vaikka 

tragedian tarinamallissa kertojasta ei synny kovin voitokasta kuvaa, tämän ei tarvitse kokea 

menettäneensä kasvonsa ajatellessaan, että hän ei olisi omalla toiminnallaan pystynyt 

välttämään vaihtokokemuksen sudenkuoppia. 

Komediallisessa vaihtokokemuksen jäsennyksessä päähenkilön käsitys itsestään muuttuu 

radikaalisti. Tällaisia yleisiä muutoksia ovat esimerkiksi avoimuus ja avarakatseisuus. Tässä 

jäsennystavassa päähenkilössä tapahtuneet muutoksen riippuvat myös vastaanottavasta 

kulttuurista, sillä luonnollisesti kukin vaihto-opiskelija pyrkii mukautumaan juuri 

kohdekulttuuriinsa. Nämä muutokset ovat toisaalta usein ”pinnallisia” ja liittyvät identiteetin 

pinnallisiin kerroksiin kuten käyttäytymistapoihin. ”Asuin Espanjassa ja nyt olen kuin 

espanjalainen” on tuskin sisäinen tarina, jota voi ylläpitää kovin monen pimeän talven yli 

Suomessa.  

Ironisen mallitarinan jäsennyksen mukaan minäkäsitys ei muutu vaihdon aikana. Käsitys 

itsestä on niin vahva ja stabiili rakennelma, että sitä ei vaihtokokemus hätkäytä. Tämä asenne 

viestii joko itsetunnon vahvuudesta tai sitten äärimmäisen suojelevasta asenteesta omaa 

sisäistä tarinaa ja minäkäsitystä kohtaan. Se, minkä ei päästä vaikuttamaan itseen, ei voi 

myöskään ahdistaa tai aiheuttaa epävarmuutta.   

 

 

5.3 Johtopäätökset 

 

 

Olemme kuulleet elämämme aikana tuhansia satuja, kertomuksia ja erilaisia selontekoja. 

Voinemme myös luottaa siihen, että omien kertomuksiemme vastaanottajat ovat yhtä lailla 

altistuneet tarinoille. Niinpä perinteisiin kerrontamuotoihin nojaaminen on varmin tapa saada 
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kertomuksen kokemuksille tunnustus. Jos kerronnassa käytetty muoto on tuttu, kuulija pystyy 

paremmin tunnistamaan ja eläytymään kaukaisiin ja vierailtakin tuntuviin kokemuksiin. 

Rakennettaessa kuvaa vaihto-opiskelusta merkittävänä oppimiskokemuksena, on kokemuksen 

arvottamisen kannalta tärkeää kuvata tapahtunutta kulttuurisesti jaettujen 

merkityksellistämisrakenteiden kautta. Ilman näitä perinteisiä muotoja, kertojalla olisi 

käytettävissään hyvin vähän kontrollointikeinoja siihen, kuinka kaikki käydyt kamppailut, 

opittu, koettu sekä edellisten merkitys itselle välittyvät kertomuksen vastaanottajalle, 

ainakaan sellaiselle, jolta puuttuu omakohtainen kokemus vastaavasta kokemuksesta. 

Kuten Hänninen (1999, 50–52) kuvaa sisäisen tarinan syntymekanismeja: yksilö soveltaa 

kulttuurisesta tarinavarannon ja oman kokemushistoriansa malleja omaan tilanteeseensa, 

kokemukseensa ja toimintaansa. Sosiaalinen tarinavaranto onkin ihmiselämän jäsentämisen 

kyltymätön apuväline, joka muokkaa kokemuksille antamiamme merkityksiä. Tarinat voivat 

asettaa normeja, toimia varoittavina esimerkkeinä, antaa uusia näkökulmia tai vain luoda 

positiivisia malleja toimintaan. Se, millaisiin tarinoihin kokemuksiamme peilaamme, riippuu 

omasta enemmän tai vähemmän tiedostetusta valinnastamme. 

 

”Kaverini kysyi minulta vaihdosta palattuani: miten meni? Kysymykseen oli 
vaikeaa vastata. Minulla olisi ollut tuhat tarinaa kerrottavana, mutta en saanut 
sanoja ulos suustani. Liian vähän aikaa oli kulunut, niin paljon tapahtunut. 
Sanoin kaverilleni, että kysy uudestaan vaikka kuukauden päästä, niin osaan 
vastata paremmin.” 

 

Yllä oleva lainaus erään matkakertomuksen aloituskappaleesta kuvastaa kertomuksen 

rakennusprosessia, jossa kärjistäen sanoen yksityisestä tehdään yleistä – juuri vaihdosta 

palanneen on vielä vaikea reflektoida kokemuksensa arvoa ja merkitystä, ennen kuin hän osaa 

asettaa sen kulttuurisiin raameihin. Koetun ja kerrotun välillä on siis usein ajallisesti ”luova 

tauko”, jonka aikana yksilö voi valita, millaisen kuvan haluaa itsestään ja kokemastaan antaa. 

Valinta ei ole aina tietoinen, vaan yksilöllä voi esimerkiksi olla tiedostamaton tapa asemoida 

itsensä passiiviseksi ”uhriksi” tai aktiiviseksi ”sankariksi” jakaessaan kertomuksiaan. Valintaa 

ei tehdä tyhjiössä, vaan sosiaalinen ja ajallinen konteksti vaikuttavat päätökseen. Kertomusta 

täytyy verrata muihin kertomuksiin ja pikkuhiljaa testata kuulijakuntaan. 
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Kulttuuriset mallitarinat ja kunkin yksilön käytettävissä oleva tarinavaranto näkyvät 

matkakertomuksissa. Kotiinpaluun jälkeen vaihdossa koettua tulkitaan suhteessa ympäristön 

ihmisiin ja ympäröivään kotikulttuuriin. Vaihtokokemuksia raportoidessa itse kertomisen 

prosessia tulkitaan suhteessa paitsi sosiaalisesti omaksuttuihin vaihdon kuvaamisen tapoihin, 

myös yleisiin tarinankerronnan muotoihin. Täten henkilökohtaisen kokemuksen kuvauksessa 

on läsnä kertojan oman äänen lisäksi myös vaihto-opiskeluun liitetyt kulttuuriset konventiot 

sekä kulttuuriset tarinalliset jäsentämistavat. Vaihto-kokemuksista kerrotut kertomukset 

muistuttavat toisiaan, niissä on kulttuurisesti tunnistettavia sisältöjä ja muotoja. 

Vaihtokokemuksen tietynlainen ”kertomalla yhdenmukaistaminen” palvelee sen arvon 

tunnistamista ja tunnustamista ympäröivässä kulttuurissa. 

Kokemuksen kuvaaminen kulttuurisesti hyväksyttyjen ja norminmukaisten jäsennysten kautta 

on tärkeää myös uuden sosiaalisen identiteetin saavuttamisen kannalta. Monelle vaihdosta 

palanneelle on tärkeää liittyä vaihdossa olleiden ”symboliseen yhteisöön”. (ks. esim. Hall 

1999, 44) Konventionalisoituneisiin puhetapoihin ja esityksiin sitoutuminen ja niiden 

käyttäminen tuottaa eroa vaihdossa olleiden eksklusiivisen ryhmän ja muiden välillä. 

Vaihtokokemus ja liittyminen vaihdossa olleiden symboliseen yhteisöön oikeuttaa näihin 

perinteisiin kokemuksen kuvauksiin ja siten palaaja voi käyttää niitä sisäisen ja muille 

kerrotun tarinansa rakentamisessa.  Vaihdosta palaajan sosiaalinen identiteetti on siten 

osaltaan vaihdosta palanneiden yhteisön määrittelemä. 

Vaikka juonityypit eroavatkin toisistaan, on kaikissa jäsennystavoissa taustalla 

henkilökohtainen kilvoittelu ja sitä kautta saavutettu kehitys. Itsensä haastaminen saa 

kertomuksissa onnellisen lopun. Taustalla vaikuttava kulttuurinen tarinan perusmalli peilaa 

laajemmin yhteiskuntamme moraalijärjestystä, joka perustuu pitkälti ahkeruuden ja työn 

arvostamiseen. Ilman taistelua saavutettu ei ole arvostettavaa, niinpä vaihto-opiskelustakin 

saatu ”hyvä”, eli opitut tiedot, taidot, asenteet ja kokemukset, täytyy kuvata vaikeuksien 

kautta saavutettuina. 

Romanttisen tarinan, komedian ja tragedian juonityyppien mukaiset tarinat etenivät tarinan 

päämäärään – harmonian saavuttamisen – suhteen jossakin määrin progressiivisesti. 

Romanttisessa tarinassa harmonian saavuttaminen ”kamppailun” kautta oli helposti 

tunnistettavissa läpi tarinan. Ehkäpä tämä tunnistettavuus juontuu länsimaisen 

tarinankerronnan sankaritarinapainotteisuudesta, kamppailun kautta voiton saavuttaminen 

näyttäytyy yleisimpänä kokemuksen tarinallisena jäsentämistapana. Myös komedian 
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heittäytyvä sankari näkyi teksteissä helposti tunnistettava keinona saavuttaa kadotettu 

tasapaino ympäristön kanssa. Tragedian jäsennyksessä vaikeudet sekä niihin liittyvä 

henkilökohtainen ”kärsimys” käännettiin sinnikkyyden kautta päämäärän mukaisiksi 

kokemuksiksi. Ironian juonityypin mukaisessa jäsennyksessä tilanne pysyi harmonian suhteen 

stabiilina. Harmoniaa ei tarvitse tavoitella uudelleen, sillä ironisen jäsennyksen mukaan 

pyrkimys sopusointuun ympäristön kanssa ei ole relevantti, eikä ironisen jäsennyksen 

päähenkilön sisäinen harmonia rikkoudu missään vaiheessa. 

Kuinka harmoninen tilanne sitten saavutettiin? Oletettavaa on, että lähtökulttuuri ja vaihto-

opiskelun kohdekulttuuri ovat lähtökohtaisesti sen verran erilaisia, että yksilön on jollain 

tavalla mukautettava toimintaansa sopeutuakseen uuteen ympäristöönsä. Kertomusten 

mukaan uudessa ympäristössä tehokkaasti toimiminen vaati joitakin muutoksia yksilön 

käyttäytymisessä ja monissa kertomuksissa sen kuvattiin vaatineen muutoksia myös 

asenteiden, ajatusten ja identiteetin tasolla. Sankaritarinassa sopeutuminen tapahtui tiedollisin 

ja taidollisin näytöin, tragediassa erityisen pitkän pinnan avulla. Komediassa sopeutuminen 

hoidettiin mukautumisena ja ironiassa ympäristö otettiin haltuun sopeuttamalla se omiin 

ennakko-oletuksiin. 

Analysoimistani matkakertomuksista monikaan ei ilmentänyt puhtaasti yhtä kuvaamistani 

neljästä yksittäisestä juonityypistä, mutta suurin osa niistä oli selkeästi painottunut tietyn 

juonityypin jäsennys- ja merkityksellistämistavan mukaisesti. Tästä syystä eri juonityyppien 

ilmenemismäärää on vaikea arvioida. Varovaisesti arvioiden romanttisen sankaritarinan 

juonirakenne näyttäisi olleen useimmin matkakertomuksissa ilmennyt vaihtokokemuksen 

jäsentämistapa, muita tyyppejä ilmeni jotakuinkin tasamäärin. 

Matkakertomuksia ei luoda tyhjiössä, vaan niillä on oma erityinen tehtävänsä osana vaihdon 

tukipalveluja. Kertomuksien laatijoilla on varsin tarkka käsitys potentiaalisesta 

lukijakunnasta. Tästä syystä kulttuurisiin tarinajäsennyksiin nojaaminen sekä mainitut sisällöt 

toimivat myös kerrontaperinteen muotoina. Julkaisufoorumin tunteminen vaikuttaa siihen, 

mistä kerrotaan ja mistä vaietaan. Esimerkiksi potentiaalisesti vaihtoaikaan ja nuorten 

elämään ylipäänsä hyvinkin yleisesti liittyvät kokemukset ihastumisista, juhlimisesta ja 

opiskelun välttelemisestä on jätetty matkakertomusten esityksistä pois. Matkakertomusten 

maalaamaan kuvan mukaan ”juhlia olisi kyllä ollut, mutta minä en niistä niin perustanut”. 

Ystäviä on saatu, mutta kukaan ei ole matkakertomusten valossa kokenut korvia huumaavaa 

ihastumista tai jopa vaihto-ajan jälkeenkin jatkuvaa rakastumista. Ylipäänsä tunnereaktiosta 
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kokemuksiin kerrottiin varovaisesti. Tästä päätellen tunteet kuuluvat niille identiteetin 

intiimeille alueille, joita ei esitetä kuin korkeintaan kaikkein läheisimmille. Opiskelu on 

matkakertomuksissa yllättävän pienessä osassa. Yleisesti tunnettu fakta on, ettei vaihdossa 

saavutettu opintopistemäärä ole aina aivan niin suuri kuin opiskelija on etukäteen ajatellut. 

Tästä ei kuitenkaan julkisesti puhuta, kenties siitä syystä, että ajatellaan matkakertomusten 

tulevan yliopiston edustajan tarkastamiksi. Sama pelko tarkastamisesta voi aiheuttaa sen, että 

”reputtamisen” pelossa muistakaan asioista ei kirjoiteta vapaasti. 

 

 

5.4 Onnellinen loppu 

 

 

Tarinankerronnan kulttuurisiin perinteisiin, kuten myös hyvään akateemiseen 

kirjoituskulttuuriin, kuuluu tarinan päättävä loppukappale. Tätä väitettä tukee havainto, että 

lähes kaikki matkakertomuksen kirjoittaneet päättivät matkakertomuksensa kokoavaan 

loppukappaleeseen, vaikka sellaiseen ei ohjeistettu. Analysoin matkakertomusten 

lopetuskappaletta erillisesti. Kuten tutkimukseni teoriaosuudessa kuvailin, on kertomuksen 

loppukappale siinä mielessä hedelmällinen tutkimuskohde, että se kokoaa yhteen tarinan 

juonen ja merkitykset sekä peilaa näitä merkityksiä nykyhetkeen ja tulevaan, sekä siirtää 

vastaanottajan kertomuksen ajasta kerronnan aikaan. (ks. Hyvärinen 2006). Nostanut 

analyysini havainnollistamiseksi esiin suoria sitaatteja aidoista matkakertomuksista, 

kertomusten identifioinnin välttämiseksi olen merkannut viittaukset yksittäisiin 

vaihtokohteisiin merkinnällä xxx. Yksittäisten matkakertomusten yksilöinti ei ole 

tutkimukseni kannalta tarpeellista eikä tutkittavana olevien matkakertomusten kirjoittajien 

anonymiteetin säilymisen kannalta tarkoituksenmukaista.  

Analyysini toisessa vaiheessa halusin tarkastella, mitä merkityksiä kirjoittajat toivat esiin 

spontaanisti matkakertomusten loppukappaleissa. Otin tarkastelussani huomioon 

loppukappaleen erityisluonteen eletyn kokemuksen merkitysten peilaajana kertojan 

nykyhetkeen.  
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Myös Ricouer (2004) puhuu kertomuksen tulkinnassa läsnä olevista ristiriitaisista 

aikatasoista: kertomus tavoittelee nykyhetkessä jotain menneisyyteen sijoittuvaa yrittäen 

samalla aavistella tulevaa. Juuri kertomuksen lopetus on tuon ristiriidan ratkaisu: epäsointu 

käsitellään ja kertomuksen tapahtumien merkitykset asetellaan sopusointuun. Lopetus luo 

kokonaismerkityksen kronologisesti kuvatuille tapahtumille. Seuraava sitaatti havainnollistaa 

hyvin eri aikatasojen yhdistymistä matkakertomuksen lopetuskappaleessa: 

”Paluu Suomeen oli haikea. Unohtumaton vaihtoaika on ohi. Jäljelle jäi 
huikeita kokemuksia ja muistoja, kavereita ympäri maailmaa, kielitaitoa, 
kansainvälisyyttä, rohkeutta ja ymmärrystä sekä syvenevä kaipuu maailmalle. 
Sivutuotteena sain myös vähän akateemista tietoa sekä toivottavasti 
hyväksiluettavat opintopisteet.” 

 

Matkakertomusten lopetuskappaleissa kertojat nivovat yhteen vaihtokokemustaan ja sen 

merkitystä heidän ”suuressa tarinassaan” eli elämässään. Vaihdossa opittu ja koettu asetetaan 

arvoonsa suhteessa tilanteeseen ennen vaihtoa – käsitykset itsestä, kotimaasta ja koko avarasta 

maailmasta ovat saaneet uusia aineksia. Kertojat myös esittävät arvioita kokemusten 

vaikutuksista heidän senhetkiseen ja tulevaan elämäänsä, eli esittävät arvailuja tai asettavat 

tavoitteita ja toiveita tulevan elämänsä ja tarinansa kululle. 

”Kaiken kaikkiaan voin sanoa saaneeni vaihtokeväältäni paljon. Olen 
huomattavasti entistä itsevarmempi, mikäli joskus tulevaisuudessa suuntaan 
työn perässä ulkomaille. Nyt tiedän, että kaikki järjestyy, vaikkei kielitaito vielä 
mennessä olisi huippuluokkaa. Kaikki aina järjestyy.” 

”Vaihtovuoteni on ollut aivan mielettömän upea ja antoisa. Olen saanut uusia 
ystäviä ympäri maailmaa, joista osan luona olen jo ehtinyt vieraillakin. Olen 
saanut varmuutta ja luottamusta siihen, että minä kyllä pärjään vieraissa ja 
vaativissakin tilanteissa. Kielitaitoni on kehittynyt, olen saanut rohkeutta puhua 
ja olen ymmärtänyt että epäonnistumista on turha pelätä. Suosittelen lämpimästi 
vaihtoon ja etenkin xxx lähtemistä, se kaupunki vei ainakin minun sydämeni!” 

”Vaihto oli kaiken kaikkiaan hyvin antoisa kokemus ja olisin voinut jäädä vielä 
pidemmäksikin aikaa. Näytin itselleni, että pystyin siihen, sain paljon uusia 
ihania ystäviä eri puolilta maailmaa ja pääsin eritavalla tutustumaan toiseen 
maahan. Opin myös paljon itsestäni ja pääsin toteuttamaan omia haaveitani. 
Uskon myös, että tämä auttoi opiskelujani ja toi vähän erilaista näkökulmaa 
niihin. Vaikka välillä ikävä oli takaisin Suomeen, niin Internet helpotti tätä ja 
auttoi jaksamaan, kun sai välillä kuulla, mitä Suomeen kuului. xxx tulee 
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olemaan aina erityinen paikka minulle. Toisen kerran ulkomaille lähteminen ei 
enää tunnu ollenkaan mahdottomalta.” 

 

Kuten edellä esitetyt lainaukset todistavat, ei ylistäviä sanoja säästelty summattaessa 

vaihtokokemuksen merkitystä loppukappaleessa. Jaon loppukappaleissa ilmaistut kokemukset 

kuuteen luokkaan: kokonaiskokemuksen kuvailu ja kokemuksen ”arvon” määrittely, 

tiedolliset ja taidolliset merkitykset, sosiaaliset merkitykset, yksilöllisen kasvun merkitykset, 

tulevaisuuteen suuntaavat merkitykset sekä kuvitellulle lukijayleisölle suunnatut suorat 

viestit. Jaottelu ei noudata mitään valmista kaavaa, vaan syntyi aineistolähtöisesti 

matkakertomusten lukemisen kautta. Tuomi & Sarajärvi (2002, 110–111) kuvaavat 

aineistolähtöistä sisällönanalyysia kolmivaiheiseksi prosessiksi, johon kuuluu aineiston 

pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Aineiston 

pelkistämisessä aineistosta karsitaan tutkimuksen kannalta epäolennainen pois. Aineiston 

pelkistämiseksi voi jo kutsua valintaani rajata analyysini käsittämään ainoastaan 

matkakertomusten loppukappaleet. Lisäksi suoritin pelkistämistä valikoidessani aineistosta 

tutkimustehtäväni kannalta kuvaavia ilmauksia ja narratiiveja. (Mt., 111.) 

Aineiston ryhmittelyssä pelkistämisvaiheessa koodattuja alkuperäisilmaisuja käydään läpi 

etsien niistä samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia (Tuomi & Sarajärvi 2002, 112.) Pystyin 

jakamaan aineistosta poimimani otteet erilaisiin ryhmiin niissä toistuvien samankaltaisuuksien 

avulla. Ryhmittely johti minut sisällönanalyysin kolmanteen vaiheeseen, eli teoreettisten 

käsitteiden muodostamiseen. Abstrahoinnissa edetään alkuperäisinformaation käyttämistä 

kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin (Mt., 114). Ryhmiä yhdistelemällä syntyivät 

lopulta tutkimuksessa käyttämäni kuusi merkitysluokkaa. Suurin osa loppukappaleista sisälsi 

teemoja yhdestä tai useammasta edellä mainituista luokista. 
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5.4.1 Vaihto-opiskelun kokemus 

 

 

Vaikka matkakertomukset kertoivat omaa tarinaansa erilaisista pienistä ja suurista 

vastoinkäymisistä ja hankaluuksista, tarinan lopetuksessa vaikeudet olivat jo unohtuneet. 

”Vaihtovuoteni oli elämäni tähänastisesti kokemistani ehdottomasti   paras” 

”Vaihtovuosi oli kaiken kaikkiaan uskomattoman arvokas kokemus” 

”Vaihtoon lähtemistä en ole katunut sekuntiakaan, sillä viime kevät oli unelmien 
täyttymys” 

”Kaiken kaikkiaan vaihtoaika ---- oli siis erittäin hieno kokemus ja pienet 
hankaluudet vain toivat oman lisämausteensa siihen” 

 

Vaihto-opiskelua kokonaisuutena kuvattiin muun muassa termeillä avartava, opettavainen, 

upea, uskomaton, antoisa, huikea, ainutlaatuinen ja unohtumaton. Kokemukselle annettiin 

lähes poikkeuksetta suuri henkilökohtainen arvo. Kokemuksen määritelmät tuntuvat jopa 

ylitsevuotavan positiivisilta, varsinkin kun niitä tarkastelee matkakertomusten yleisen 

vaikeuksista raportoivan sävyn taustaa vasten. Joko vaihto-opiskelu on siis 

yhteiskunnassamme kokemus, jolle kuuluu antaa suuri arvo, tai sitten se vain sattuu olemaan 

kokemus, jolla on lähes yksilöstä riippumatta suuri merkitys hänen elämäntarinassaan. Täytyy 

myös ottaa huomioon, että matkakertomuksen luomishetkellä kokemus on ollut vielä varsin 

tuoreessa muistissa. Olisikin mielenkiintoista tutkia vaihdossa olleiden elämäntarinoita 

myöhemmin ja saada kuva siitä, kuinka vaihtokokemus istuu yksilöiden pidemmän 

aikaperspektiivin käsittävään elämäntarinaan ja mitkä ovat vaihto-opiskeluajan merkitykset 

heille myöhemmin elämässä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan vain todeta, että 

vastikään vaihdosta palanneen tarinassa vaihto-opiskelu nousee varsin korkeaan arvoon. 

 

”Suomeen paluu on tuntunut kummalliselta. Aivan, kuin täällä ei olisi mikään 
muuttunut, välillä mietin, olenko nähnyt unta vuoden ajan. Mahtavat 
kokemukset kansainvälisiltä pelikentiltä, muistot reissuilta Espanjaan, Belgiaan, 
Saksaan ja Ranskaan uusien ystävien kanssa, huomattavasti parempi englannin 
kielen taito ja uudenlainen ymmärrys eurooppalaisuudesta ja eurooppalaisesta 
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yhteistyöstä kuitenkin puhuvat puolestaan: En minä unta ole nähnyt, minä olen 
käynyt xxx oppimassa ja kokemassa vuoden ajan.” 

 

Kertojat tunnistavat kokemuksen opettavainen. Ei ole varmasti tavatonta väittää, että vaihto 

luetaan kulttuurisesti niin sanottuihin opettavaisiin kokemuksiin.  Vaihtoon lähdetään 

opiskelemaan, mutta kulttuurisesti laajalti jaettu näkemys on, että vaihto itsessään on matkan 

opettavaisin kokemus. Kokemuksen kuvaaminen opettavaiseksi ei kuitenkaan ota kantaa 

siihen, mitä on opittu, vaan jättää sen kulttuurisen yhteisymmärryksen varaan, implisiittiseksi 

vihjaukseksi toisessa kulttuurissa asumisen yleisistä oppimisvaikutuksista yksilöön. Niinpä 

matkakertomukset eivät valota mysteerin verhoa vaihto-opiskelussa kokemuksen avulla 

tapahtuneesta oppimisesta sen tarkemmin. 

 

”Vaihdon loputtua on helppo huomata kuinka paljon tällaiset kokemukset 
rikastuttavat elämää ja laajentavat ihmisen maailmankuvaa.” 

 

Toinen jotakuinkin samaa kokemusta kuvaava adjektiivi on avartava – vaikkakin sillä on 

hiukan maailmaa syleilevämpi kaiku. Kokemuksen kuvaaminen avartavaksi kertoo vaihto-

opiskelun silmiä avaavasta vaikutuksesta, uudelle ympäristölle altistumisesta ja tämän uuden 

ympäristön vaikutuksesta omiin asenteisiin. Se siis kuvaa eksplisiittisemmin kokemuksen 

yksilöä muuttavaa vaikutusta. 

 

 

5.4.2 Vaihto-opiskelun tiedolliset ja taidolliset merkitykset 

 

 

Matkakertomusten lopetuksissa summattiin yhteen myös vaihdossa opittuja taitoja ja tietoja. 

Luonnollisesti näitä tietoja ja taitoja pidettiin suuressa arvossa.  
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”Kokonaan uuden kulttuurin omaksuminen ja pärjääminen ihan kaikissa eteen 
tulevissa asioissa vieraalla kielellä vieraassa kulttuurissa ovat asioita, joita en 
ilman Erasmus -vaihtoa olisi päässyt kokemaan” 

”Kielitaitoni on kehittynyt, olen saanut rohkeutta puhua” 

 

Kuvatut tiedolliset ja taidolliset merkitykset noudattivat hyvinkin ennalta-arvattavia sisältöjä. 

Useimmiten mainittiin edellä esitetyissä lainauksissakin mainitut kielitaidon kehittyminen ja 

uuden kulttuurin omaksuminen. On kuitenkin vaikea uskoa, että vaihdossa opitut tiedot ja 

taidot rajoittuisivat näihin kahteen. On luultavaa, että nämä taidot ovat helpoin nimetä ja 

kuvata muille, muiden vaihdossa opittujen taitojen ollessa joko henkilökohtaisempia tai 

vaikeampia tunnistaa. Voisi kuvitella, että vaihdossa tulee väistämättä oppineeksi esimerkiksi 

koko joukon uusia kulttuurisidonnaisia käytännöllisiä taitoja. Nämä voivat toki sisältyä myös 

kuvattuun uuden kulttuuriin omaksumiseen. 

Maininnat karttuneesta akateemisesta tiedosta olivat harvassa. Tämä voi kertoa joko 

vaikeuksista ymmärtää vieraskielistä opetusta tai opetuksen heikosta tasosta. Toisaalta voi 

olla kyse siitä, että matkakertomusta ei ymmärretä akateemisen tiedon ja uusien akateemisten 

näkökulmien erittelyn areenaksi, vaan kokemuksen tiedollista puolta tuodaan esille muualla. 

Vaihto-opiskelun akateemista antia ei kuitenkaan matkakertomusten rakentaman kuvan 

mukaan arvosteta suomalaisessa yliopistomaailmassa yli itse vaihtokokemuksen ja 

kielitaidon.  

 

 

5.4.3 Sosiaaliset merkitykset 

 

 

Pelko yksinäisyydestä koskettanee suurta osaa vaihtoon lähtevistä. Ehkäpä tästä syystä, 

rohkaisuna vaihtoa harkitseville, suuressa osassa matkakertomuksista on tuotu esille vaihdon 

sosiaaliset merkitykset. 

”Suurimman panoksen vaihtoni onnistumiseen loivat puolen vuoden aikana 
tapaamani ihmiset. On uskomatonta, miten eri puolilta maailmaa tulevat ihmiset 
muodostavat ryhmän jonka toiminta on saumatonta ja yhteishenki korkealla!” 
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”Sain toivon mukaan elinikäisiä ystäviä” 

”Näytin itselleni, että pystyin siihen, sain paljon uusia ihania ystäviä eri 
puolilta maailmaa ja pääsin eri tavalla tutustumaan toiseen maahan” 

 

Matkakertomusten mukaan vaihto-opiskeluaika muotoutuu hyvin paljon vaihdossa tavattujen 

uusien ystävien, joko paikallisten tai muiden vaihto-opiskelijoiden, ympärille. Uudet tuttavat 

vaikuttavat vaihto-opiskeluajan kokemukseen enemmän kuin mikään muu yksittäinen asia. 

Vaihdon sosiaalisten merkitysten suuri arvostus voi johtua esimerkiksi siitä, että uusien 

ystävien myötä itsensä voi tuntea arvokkaaksi. Ystävystyminen voi olla yksi pärjäämisen ja 

itsensä testaamisen paikka – se tarjoaa mahdollisuuden testata, olenko hyvä tyyppi ja 

pidetäänkö minua kiinnostavana. Tämän ”testin” positiivinen läpäiseminen voi olla hyvin 

voimaannuttava kokemus yksilölle.  

 

”Niin paljon olisi jäänyt kokematta ilman näitä mahtavia ihmisiä, jotka tulevat 

aina tulemaan tavalla tai toisella osa elämääni.” 

 

Lisäksi monissa kertomuksissa puhutaan vaihto-oppilasryhmän kiinteydestä ja 

yhteenkuuluvaisuuden tunteesta. Vaihto on ajanjakso, jolloin suuri joukko nuoria aikuisia on 

täysin samassa tilanteessa eli vieraassa ympäristössä ja kulttuurissa vailla kotoisia 

tukiverkkoja. Tämä tilanne, mahdollisesti normaalia suurempi vapaa-ajan määrä sekä 

lähtökohtaisesti aktiivinen asenne luovat edellytykset erityislaatuiselle yhteisöön kuulumisen 

tunteelle. Harva pystyy viettämään kotimaassaan aivan niin paljon aikaa ystäviensä kanssa 

kuin haluaisi – vaihdossa tämä saattaa olla mahdollista. Vaihdosta palaamiseen liittyy usein 

haikeutta uusien ystävien jättämisen takia. Ehkäpä vastauksena tähän eroahdistukseen, 

varsinkin vaihdosta vastikään palanneet vannovat kovasti ikuisen ystävyyden nimiin. 
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5.4.4 Henkilökohtaisen kasvun merkitykset 

 

 

Monissa lopetuskappaleissa kuvattiin myös identiteetissä tapahtuneita muutoksia ja 

henkilökohtaisen kasvun kokemuksia. 

 

”Olen huomattavasti entistä itsevarmempi, mikäli joskus tulevaisuudessa 
suuntaan työn perässä ulkomaille” 

”Itseäni pelotti etukäteen lähteminen - mietin, että selviänkö yksin ulkomailla ja 
kestänkö koti-ikävän, mutta jälkikäteen voin sanoa, että kaikki huolet olivat ihan 
turhia, ja olisin mielelläni oleskellut pidempäänkin” 

”Itselleni vaihtolukukauteni oli kullanarvoinen ja täynnä hullunkurisia 
kommelluksia, joita sitten kiikkustuolissa aikanaan päivitellään hymyssä suin! 

”Opin myös paljon itsestäni ja pääsin toteuttamaan omia haaveitani” 

 

Vaihdon kuvattiin vaikuttaneen erittäin myönteisesti itseluottamukseen. Luotto omaan 

pärjäämiseen tuntui olevan vaihdon merkityksellisin oppi – tämä mainittiin useammin kuin 

itse pärjäämiseen tarvittavat käytännön taidot. Kertojilla oli jo katse tulevaisuudessa ja he 

luottivat vaihdossa saadun itseluottamuksen kantavan jatkossakin. Itseluottamusta kuvattiin 

myös useimmiten epävarmuuden ja vierauden kanssa käydyn kamppailun tuloksena. Tästä 

syystä itseluottamuksen testaaminen näyttäytyy yhtenä vaihdon yksilöllisenä 

kehitystehtävänä. Monet kertojat ottivat myös henkilökohtaisen kasvun kuvauksissa 

tulevaisuusperspektiivin mukaan. Kirjoittajat uskoivat vaihdon olevan heidän 

elämänkaaressaan niin merkittävä kokemus, että he vielä vanhuksinakin muistelevat kaikkea 

vaihdossa kokemaansa. 

Vaihtoaikaa kuvattiin myös omien haaveiden seuraamisen areenana. Kenties tämä liittyy 

varhaisaikuisuuden persoonallisiin kehitystehtäviin. Vaihtoaikana kotielämän valintoja 

rajoittavat siteet höllentyvät ja yksilön mahdollisuudet toteuttaa itseään kasvavat. Vaihdossa 

on mahdollista aloittaa yksilömielessä puhtaalta pöydältä monien kulttuurisesti yksilöä 

määrittävien rakenteiden jäädessä kotiin. 
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5.4.5 Katse tulevaisuuteen 

 

Vaikka matkakertomusten kirjoittajat olivat hyvin vastikään ulkomailta palanneita, hautui 

monen mielessä ajatus uudelleen ulkomaille muuttamisesta. Toisaalta Stortin (1997) 

kotiinpaluun vaiheisiin peilaten, kuherruskuukauden loppuminen oman kotimaan kanssa 

saattoi aiheuttaa haikailun ulkomaille. Tulevaisuudenkuvaan kuului kuitenkin kiinteänä osana 

matkustushaaveet ja pikainen paluu vaihtokohteeseen.  

”Olen ollut Suomessa tätä kirjoittaessani vasta kaksi viikkoa, mutta tiedän jo 

nyt, että haluan ehdottomasti vielä takaisin.” 

Monet kuitenkin kuvailivat ajatuksen tasolla kynnyksen lähteä myöhemmin ulkomaille myös 

harjoitteluun tai töihin madaltuneen huomattavasti.  

”Toisen kerran ulkomaille lähteminen ei enää tunnu ollenkaan mahdottomalta.” 

”Voisin jossain vaiheessa elämääni palata esimerkiksi töihin tähän hienoon 

kaupunkiin.” 

Matkustelu ja toisessa maassa asuminen näyttävät matkakertomusten valossa ruokkivan halua 

muuttaa myöhemmin ulkomaille. Tätä kaukokaipuuta eivät siis kokemukset vieraaseen 

kulttuurin sopeutumisen hankaluuksista sammuttaneet. Päinvastoin, kirjoittajat uskoivat 

uuteen kulttuurin sopeutumisen olevan vaihtokokemuksen jälkeen paljon helpompaa, tai 

ainakin sujuvan sulavammin. Mikäli lopetuksessa oli pohdittu vaihdon vaikutusta 

tulevaisuuteen, olivat pohdinnat aina matkustusmyönteisiä. Vaihtoaika ei ollut herättänyt 

yhdessäkään analysoimistani kertomuksista halua pysyä staattisesti kotimaassa. 

 

Myös kaipuu uusia ystäviä kohtaan mainittiin useassa kertomuksessa. Eurooppa tuntui 

tarinoissa kutistuneen eri maissa asustavien ystävien myötä. Vierailuja uusien ystävien 

kotimaihin odotettiin innolla.  
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5.4.6 Suoraan lukijalle suunnatut viestit 

 

 

Kertomusten lopetuksissa monet kirjoittajat intoutuivat lähestymään lukijoita suoraan heille 

suunnatuilla viesteillä, jopa käskyillä. He puhuivat lopetuksissa voimakkaasti vaihtoon 

lähtemisen puolesta, kannustivat ja rohkaisivat. Oma vaihtokohde oli usein suosituslistan 

kärjessä, mutta ylipäänsä vaihtoon lähtemistä pidettiin ehdottomasti suositeltavana. 

Kirjoittajat tahtoivat myös ohjeistaa lukijoita. Heidän tavoitteensa näytti olevan, että uudet 

lähtijät eivät toistaisi samoja virheitä, joita he olivat vaihtoaikanaan tehneet. Useimmiten 

mainittu ”virhe” oli liian lyhyt vaihtoaika – monet katuivat sitä, että olivat menneet vaihtoon 

vain puoleksi vuodeksi.  

 

”Opiskelu ulkomailla voi parhaimmillaan olla rikas ja opettavainen kokemus, 
jota jälkeenpäin muistelet tyytyväisin ja jopa haikein mielin. Jos sinulle 
tarjoutuu tilaisuus vaihto-opiskeluun, ota siitä kiinni!” 

”Ei kannata epäröidä vaihtoon lähtöä, jos tuntuu että mieli vie muille maille, 
takuulla et pety! Kaikki ei tietenkään aina suju niin kuin pitäisi ja koti-ikävääkin 
pitää välillä potea, mutta se on osa kokemusta.” 

”Jos yhtäänkään mietit vaihtoon lähtöä, lähde. xxx ei koulun kannalta ehkä ole 
paras vaihtoehto, mutta elämän kannalta kyllä.” 

”Jos vähänkin mietit lähtemistä, lähde! Ja lähde mieluiten syksyllä, jotta sinulla 
on mahdollisuus jatkaa vielä kevääseen. Itse kaduin heti, etten lähtenyt koko 
vuoden vaihtoon.” 

”Vaihtovuoteni xxx oli yksi elämäni parhaimmista ja suosittelenkin vastaavaa 
kokemusta vilpittömän lämpimästi kaikille!!!” 

 

Sitaateista ilmenevä kannustuspuhe kertoo ehkä selvimmin matkakertomusten funktiosta 

yliopistomaailmassa – vaihtoon lähtemisestä haaveilevat lukevat matkakertomuksia 

saadakseen tukea ja tietoa haaveensa tueksi. Opiskelijakollegan omakohtaiset kokemukset 

tuovat kohteen paljon lähemmäksi, eikä ajatus vaihtoon lähtemisestä tunnu niin pelottavalta. 

Tiedon hankkiminen on olennainen osa vaihtoon valmistautumisen prosessia. Kertomusten 
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kirjoittajat tuntevat pääasiallisen lukijakuntansa ja pystyvät siten suuntaamaan heille suoriakin 

viestejä. He ovat luultavasti itse saaneet matkakertomuksista lievitystä vaihdon suunnittelun 

aiheuttamaan etukäteishermoiluun ja epäröintiin. Vaihto-opiskelun suunnittelu, vaikkakin 

yleistymisensä myötä yhä helpompi järjestelyiltään, vaatii kuitenkin pitkäaikaista 

sitoutumista, paljon asioista selvää ottamista sekä hitusen uskallustakin. 

 

”Matkalle mukaan kannattaa ottaa avoin mieli. Jotkut asiat voivat kohdemaassa 
olla hyvinkin eri tavalla, kuin Suomessa – ja se juuri on tärkein osa 
vaihtokokemusta. Nauti niistä asioista, jotka kohdemaassa ovat hyvin, suhtaudu 
huumorilla niihin, jotka voisivat mielestäsi olla paremmin. Muista tehdä asioita, 
joista saat mielihyvää, ja joita oikeasti haluat tehdä. Poimi lukuisista kutsuista 
ne, jotka sinua kiinnostavat. Ihan kaikkea ei ole pakko jaksaa. Meistä jokainen 
tekee vaihtojaksosta omanlaisensa: toinen touhuaa kaiken aikaa, toinen nauttii 
rauhallisemmasta elämänrytmistä. Niin tai näin, vaihtojakso on varmasti 
suurimmalle osalle yksi ikimuistoisimmista ja ainutlaatuisimmista 
elämänkokemuksista: elo maailmalla antaa ja opettaa. Samalla oppii 
arvostamaan sitä, mikä kotimaassa on hyvin. Paljon on omasta asenteesta 
kiinni. Itse suosittelen iloitsemaan kaikesta uudesta, mitä vaihtoajanjakso tuo 
tullessaan. Elä ja nauti uudesta kotimaastasi, siitä, mitä ympärilläsi näet, siitä, 
mitä koet, ja niistä ihmisistä, joita tapaat, ja joita kaikkia et ehkä ikinä enää 
tapaa. Se kaikki, mikä sinulle on Suomessa tärkeää, on siellä vielä silloinkin, 
kun tulet takaisin. Samalla muistelet lämmöllä, kaivatenkin, sitä kaikkea, mitä 
sait maailmalla kokea. Pyörittelet mielessäsi niitä muistoja, joita matkaltasi 
keräsit, ja joihin elämäsi aikana taatusti vielä useaan otteeseen palaat” 

 

 

Moni kirjoittajista kehottaa lukijoita toimimaan aktiivisesti ikimuistoisen vaihto-

opiskelukokemuksen rakentamiseksi. Tässä suorassa puhetavassa korostuu kokijan aktiivinen 

rooli suhteessa kokemukseen, vaihtoajasta tulee kirjoittajien mukaan pyrkiä tietoisesti 

ottamaan kaikki irti. Samalla he luovat implisiittisesti kuvaa itsestään tällaisena oma-

aloitteisena toimijana, joka ei ole vain passiivisesti alistunut ottamaan vastaan mitä vaihtoaika 

olisi potentiaalisesti saattanut tuoda tullessaan. Kokemus oli heille ikimuistoinen ennen 

kaikkea siksi, että he tekivät siitä itselleen ikimuistoisen. 
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6 POHDINTA 

 

 

 

Narratiivinen tutkimukseni matkakertomuksista pyrkii osaltaan tuomaan esille vaihdon 

henkilökohtaisia merkityksiä. Tutkimissani matkakertomuksissa vaihto-opiskelun kerrotaan 

olleen vaikutuksiltaan henkilökohtaisesti merkittävä kokemus. Vaikka käyttämäni 

lähestymistapa ei tavoita vaihdossa olleiden ”subjektiivista kokemusta” saati sitten 

todellisuutta noiden kokemusten takana, voi tämän tutkimuksen valossa sanoa, että 

lisäselvitys aiheesta olisi hedelmällistä. Kansainvälisyyttä opinnoissa aiotaan tulevaisuudessa 

lisätä ja yhä useampia opiskelijoita kannustetaan lähtemään vaihtoon.  

Tutkimukseni antaa viitteitä siitä, miten kulttuuriset tarinamallit, käytännössä jo lapsuudesta 

asti kuulemamme tarinat ja kertomukset, vaikuttavat tapaamme jäsentää kokemuksiamme läpi 

elämän. Niitä käytetään hyvin erilaisissa teksteissä, eikä matkakertomus virallisuudestaan 

huolimatta jää ilman näitä perinteisten tarinoiden jäsennyksiä. Käytämme osittain 

tiedostamatta näitä hyvin perinteisiä tarinajäsennyksiä hyväksemme välittäessämme 

kokemuksiamme kanssaihmisillemme.  

Matkakertomus on itsestä tuotettuna tekstinä monille varmasti erityinen kirjoitustehtävä, sillä 

sitä voidaan pitää julkisena itsereflektiona. Sillä on tärkeä merkitys myös yksilön 

representoijana. Kirjallisessa esityksessä kirjoittaja voi tuottaa itsensä hyvin harkiten. Minä on 

siinä objekti, jota tarinan kertoja voi tarkastella, reflektoida ja muuttaa, aivan kuin tarkastelisi 

itseään muiden silmin. Tarinan vastaanotto, toisin sanoen kuva jonka lukija kirjoittajasta saa, 

on enemmän tarinankertojan hallinnassa kuin kasvokkain tapahtuvassa kerronnassa. On 

helppoa kirjoittaa itsensä voitokkaaksi, kun taas kasvotusten tapahtuvassa vuorovaikutuksessa 

omasta roolista vaihtoseikkailun päähenkilönä saatettaisiin kertoa vaatimattomammin. 

Vaihto-opiskelun kokemus ja sen jäsentäminen saa paljon vaikutteita myös ympäröivästä 

kulttuurista. Kokemusta edeltävä kulttuurinen tieto, itse kokemus ja siitä eteenpäin kerrotut 

tarinat toimivat tiiviinä hybridinä, joka määrittää paitsi yksilöiden itseymmärrystä myös 

kulttuurin tasolla vaihto-opiskelua koskevaa puhetta. Jokainen jaettu vaihto-opiskelukokemus 

lisää tähän kulttuurisesti mahdollisten tarinoiden varantoon, joka ohjaa seuraavan 
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kokemuksen tulkintaa. Tekstityyppinä matkakertomuksilla on selvästi erityinen funktio 

vaihtoa suunnittelevien tukemisessa 

Korkeakoulukulttuurin sisällä matkakertomuksilla on suuri vaikutus siihen, mitä ajattelemme 

vaihto-opiskelun olevan. Pidemmälle vietynä ajatusleikkinä voimme pohtia 

matkakertomusten vaikutusta laajemminkin koulutuksen sisältöihin ja 

opetussuunnitelmatyöhön. Raportit vaihtokokemuksissa ovat luomassa vaihdolle asetettuja 

oppimistavoitteita ja oletuksia vaihto-opiskelun välineellisistä hyödyistä. Tämän vaihto-

opiskeluhypetyksen keskellä olisi tärkeää muistaa myös kokemuksen persoonallinen puoli ja 

sen vaikutukset yksilön identiteettiin sekä mahdollisesti jopa tuleviin elämänvalintoihin. 

Korkeakoulut haluavat lähettää yhä useampia opiskelijoita ulkomaille opiskelemaan. Keitä he 

saavat maailmalta takaisin? Maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia (Tampereen 

yliopiston strategia)? Vaiko kenties hämmentyneitä nuoria ihmisiä, joiden on vaikea sopeutua 

takaisin kotikulttuuriinsa ja jotka haaveilevat maailmalle pakenemisesta? 

Laajamittainen kulttuurisiin tarinamalleihin nojaaminen matkakertomuksissa viestii myös 

kirjoittajien vahvasta halusta kuvata kokemustaan ”oikeilla” ja hyväksytyillä tavoilla. 

Lisätutkimus normiin sopimattomista vaihtokokemuksista olisi myös tarpeellista. 

Kansainvälistymisinnokkuudessa on unohdettu tarkastella kriittisesti, ovatko kansainvälisen 

kokemuksen seuraukset yksilötasolla aina pelkästään positiivisia. Tutkimukseni yrittää 

paljastaa tarinamallien kautta kertomusten piilosanomat tuoden esiin vaihto-opiskeluun 

liittämämme perususkomukset. Näiden perustavanlaatuisten uskomusten ja niiden 

totuudenmukaisuuden kriittinen tarkastelu ei ole mahdollista ennen niiden perinpohjaista esiin 

kaivamista, ja siten emme ehkä ole vielä päässeet käsiksi koko vaihto-opiskeluun liittyvien 

kokemusten kirjoon. 

Erityisesti vaihto-opiskelun vaiettujen, toisin sanoen normiin sopimattomien tai jopa 

negatiivisten kokemusten esiin tuominen lisäisi tietoa vaihdon potentiaalisesta 

soveltuvuudesta erilaisille ja erilaisissa elämäntilanteessa oleville opiskelijoille. Olisi hyvä 

jopa pysähtyä pohtimaan, voiko vaihto-opiskelukokemus, oli se sitten epäonnistunut tai 

onnistunut, haitata paluun jälkeistä opintouraa. Tätä kautta opiskelijoita olisi mahdollista 

valmentaa kokemukseen etukäteen. 

Kansainvälistymisstrategioiden raivatessa tiensä yhä useampaan korkeakouluun olisi tärkeää 

tutkia lisää vaihto-opiskelun toivottuja ja ei-toivottuja oppimistuloksia, jotta 

kansainvälistymistä ei harrastettaisi vain kansainvälistymisen itsensä vuoksi. Lisätiedolla 
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vaihto-opiskelun vaikutuksista yksilöllisellä tasolla voisi olla myös käytännöllistä käyttöarvoa 

suunniteltaessa, kuinka vaihdossa opittu saataisiin parhaiten otettua käyttöön vaihdon 

jälkeisellä opinto- ja elämänpolulla. Tätä kautta olisi myös mahdollista selvittää, miten 

vaihdosta palaajan oma korkeakoulu voisi institutionaalisella tasolla tukea vaihdosta 

palaavien uudelleenorientoitumista takaisin ”kotiin”. 

Palatakseni johdannossa esittämiini Foucaultin sanoihin: ”kun ihminen ryhtyy ponnisteluihin 

muuttaakseen näkemisensä tapaa, muokatakseen jo tuntemaansa horisonttia ja astuakseen 

hieman syrjäpolulle, on lopputulos kaikkea muuta kuin selvä.” Vaikka vaihto-kokemuksen 

avaama horisontti saattaa johdattaa vaihdon kokeneet tulevaisuudessakin tuntemattomille 

poluille, on polun kulkijoilla mukanaan jotain, joka auttaa kohtaamaan vastaantulevat vieraat 

asiat. Heillä on herkistynyt kyky toimia edes hiukan syrjässä itsestäänselvyyksien 

määrittämästä tilasta. Tästä syystä vaihdosta palanneita voisikin hyödyntää juuri ”niiden 

eksyttämisessä, jotka tietävät.” Ehkäpä vaihto-opiskelukokemuksen läpikäyneet voisivat ottaa 

elämäntehtäväkseen muistaa ja muistuttaa muitakin, että asioita, jopa kaikkein totunnaisimpia, 

on mahdollista tarkastella monin eri silmin. Foucault itse arvelee, että hän, joka on joskus 

astunut syrjäpolulle, pystyy ainakin havainnoimaan sitä, mitä on jo ajatellut ja 

havainnoimaan jo tekemäänsä hieman eri näkökulmasta ja jonkin verran kirkkaammassa 

valossa. (Foucault 1998, 123.)  

 

 

6.1. Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

 

 

Tutkimuksen päätteeksi on hyvä hetkeksi pysähtyä tarkastelemaan sen luotettavuutta. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee huomio keskittää erityisesti tutkijan 

tekemiin valintoihin ja tämän kykyyn perustella tekemänsä valinnat. Toisaalta luotettavuuden 

arviointi voidaan nähdä myös kriittisyytenä tehtyä tutkimusta kohtaan (Eskola & Suoranta 

1998, 221–225.)  

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan maailma on luonteeltaan tekstuaalinen eikä lopullisia 

totuuksia ole. Tämä oletus jättää tutkijalle tehtäväksi selvittää kuinka nämä ”totuudet” 
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syntyvät, kuinka ne pysyvät ja muuttuvat ja kuinka ne voivat vaientaa muut totuudet. 

(Saastamoinen 2006, 175.) Olen narratiivisen tutkimusotteen avulla tutkimuksessani pyrkinyt 

nimenomaan selvittämään niiden kertomusten ja merkitysten syntymekanismeja, jotka 

kuvastavat ”totuutta” norminmukaisesta ja validista vaihto-opiskelukokemuksesta. 

Tutkimukseni tehtävä on siis ollut selvittää erityisesti, miten tuo tekstuaalinen ”totuus” on 

kerrottu. Toinen tutkimuskohteeni, lopetuskappaleissa esiin tuodut merkitykset, pitää sisällään 

sen mitä on kerrottu sekä pohdintaa siitä, miksi nämä merkitykset on nostettu muiden 

mahdollisten merkitysten joukosta esiin. 

Tässä tutkimuksessa on huomioitava kertomusten esittämispaikan erityisluonne. Missä määrin 

vaihdossa olleet pystyvät kirjoittamaan kokemuksistaan vapaasti? Esityksen julkisuus ei voi 

olla vaikuttamatta kertomisen tapoihin ja sisältöihin. Tutkimuksen luotettavuuden 

parantamiseksi olen analyysissäni pyrkinyt ottamaan huomioon esitysten julkaisuareenan 

mahdolliset vaikutukset kertomusten sisältöihin ja esitystapoihin  

Kuten Eskola & Suoranta (1998, 219–220) kirjoittavat, tulisi narratiivisen tutkimuksen 

tuloksena syntynyttä tutkimusraporttia arvioida relativistisen näkemyksen mukaan tekstinä, 

jonka ei oleteta kuvaavan suoraviivaisesti tutkittua todellisuutta vaan muodostavan 

omalakisen tekstuaalisen todellisuutensa. Kuten jo tutkimusmatkani lähtösanoissa totesin, on 

tutkimusraporttikin tarina. Tutkimuksen tarinaluonteen toteamisen ei pitäisi kuitenkaan 

vähentää se arvoa tai luotettavuutta, tuo toteamus vain kohdentaa arvioinnin kohteen toisin. 

Kertomus on kannanotto maailmaan, ei sen raportointia (Hyvärinen 2006, 8). Kaikki 

tutkimuksen kuluessa tekemäni valinnat ovat osaltaan muokanneet kertomustani ja siten 

jokainen näistä valinnoista on kannanotto tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. 

Tutkimukseni muodostaa siten oman tekstuaalisen todellisuutensa, ja sellaisena sitä tulee 

myös luotettavuuden kannalta tarkastella. 

Postmoderni ajattelutapa tuo objektiivisuuden tilalle tietämisen kontekstisidonnaisuuden, 

jolloin tietäminen on sidottu aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen kenttään. Täten tietäminen 

tapahtuu aina tietystä näkökulmasta käsin. Tietäminen on aina jonkun ihmisen tietoa, jossain 

tietyssä sosiaalisessa ja fyysisessä ympäristössä, ja on tietyn kokemuspohjan pohjalta luotua. 

(Heikkinen 2001, 119–120.) Oman näkökulmani ja mahdollisesti tulkintaani ohjaavat 

ennakko-oletukseni olen pyrkinyt tiedostamaan ja tuomaan julki koko tutkimuksen ajan. 

Esimerkiksi tutkimusaiheen valintaan vaikuttaneet henkilökohtaiset motiivini päätin tuoda 

esiin jo johdantokappaleessa. Laatimani tutkimusraportti kuvaa tutkijan tulkintojani 
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kirjoittamishetkellä - jonkun muun kirjoittamana tai jonakin muuna ajankohtana tulkinnat 

voisivat saada toisenlaisia painotuksia. Narratiivisen tutkimusotteen luonteeseen kuuluu, että 

tutkijaa ja hänen ääntään ei yritetäkään häivyttää näkymättömiin tutkimuksen raportoinnissa. 

(ks. Clandinin & Connelly 1998) 

Rakentamani mallitarinat pyrkivät kuvaamaan mahdollisimman todentuntuisesti (Bruner 

1986) matkakertomusten perusjäsennyksiä ja niissä esitettyjä identiteettiprojekteja. 

Tavoitteeni on ollut laatia tyyppitarinat siten, että vaihto-opiskelun ilmiön kanssa 

kosketuksiin joutuneet ja vaihto-opiskelun kokemuksesta kerrottuja tarinoita kuulleet 

pystyisivät tunnistamaan niissä esiintyviä merkityksellistämismekanismeja. Oikeastaan itse 

vaihdosta palanneet ovat parhaita tutkimukseni validiteetin arvioijia. Ollakseen 

todentuntuinen, tutkimusraporttini tulisi herättää heissä jotain tuttua. Kuten Heikkinen (2001, 

127–128) toteaa, todentuntu ei perustu perusteluihin tai väitteisiin, vaan puhuttelee lukijaa sen 

kautta mitä tämä on itse elämässään kokenut, miten hän pystyy eläytymään tarinaan. Mikäli 

vaihdosta palaajien joukosta löytyy oman vaihtonsa sankareita, marttyyreita, heittäytyjiä ja 

tutkijoita, voidaan tutkimukseni sanoa vanginneen todentuntuisesti piirteitä matkakertomusten 

kautta esitetyistä identiteettiprojekteista. 

 

 

6.2 Matkan päätteeksi 

 

 

Tähän päättyy tutkimusmatkani matkakertomuksiin. Haikeudella voin todeta sen tarkoittavan 

myös päätöstä yhdelle elämänvaiheelle – opiskeluaikani päättyminen nivoutuu tämän työn 

loppuun saattamiseen. Tässä vaiheessa voin todeta tämän loppurutistuksen olleen minulle 

merkittävä ja kenties koko yliopistoaikani opettavaisin kokemus. Matka ideasta valmiiksi 

työksi on ollut mutkikas, väliin hankalakulkuinen ja väliin sujunut kuin tanssi. 

Gradutarinassani on ollut takuulla niin sankaritarinan, tragedian, komedian kuin ironiankin 

aineksia. Alkuperäistä matkasuunnitelmaa on pitänyt muuttaa useaan otteeseen. Onneksi olen 

lähtenyt tälle gradumatkalle vaihto-oppilasajastani viisastuneena mukanani aimo annos 
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omatoimisuutta, sinnikkyyttä ja avoimuutta, joten vastaan tulleet ongelmat ovat tulleet 

selvitetyiksi. 

Matkan varrella olen kuullut monen monituisia vaihtokertomuksia, käynyt aiheesta lukuisia 

kahvipöytäkeskusteluja ja saanut mahdollisuuden jakaa itse vaihdossa kokemaani monien 

kanssa. Näistä inspiroivien keskustelutuokioiden johdosta gradun tekeminen on ollut myös 

mielekästä ja näkökulmia avartavaa. Uskon myös, että vaihto-opiskelun jälkeinen 

uudelleensopeutumisen prosessi on osaltani tämän työn myötä vihdoin saatettu loppuun.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Korkeakoulutuksen kansainvälistymisstrategia 2009–2015 

 

 

”Aidosti kansainvälisessä korkeakouluyhteisössä kaikilla opiskelijoilla, 

opettajilla, tutkijoilla ja henkilökunnan jäsenillä on mahdollisuus saavuttaa 

valmiudet kansainväliseen yhteistyöhön ja osallistua korkeakoulun 

kansainväliseen toimintaan. Opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia 

vahvistetaan hyvin toteutetuilla liikkuvuusjaksoilla ulkomailla ja laadukkaalla 

kansainvälisiä elementtejä sisältävällä opetustarjonnalla kotimaassa. 

Kansainvälisten valmiuksien luominen otetaan järjestelmällisesti huomioon 

opintojen suunnittelussa kaikilla tasoilla. Opintojen eteneminen tavoiteajassa 

edellyttää opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittämiseltä ja 

liikkuvuudelta suunnitelmallisuutta. Eri aloilla ja alueilla kansainvälistymisen 

tavat ja keinot vaihtelevat. Opiskelijoiden liikkuvuutta lisätään nykyisestä. 

Korkeakoulut vastaavat liikkuvuuden laadusta ja muualla hankitun osaamisen 

tunnustamisesta. Opiskelijaliikkuvuuden peruslähtökohta on vähintään kolmen 

kuukauden mittainen vaihto-opiskelu tai harjoittelu. Vaihdon epätasapainoa ja 

alojen välisiä eroja korjataan täydentämällä perinteistä liikkuvuutta 

vaihtoehtoisilla muodoilla kuten virtuaaliliikkuvuudella, vierailuilla ja 

ryhmäliikkuvuudella.” 

 

 

(Korkeakoulutuksen kansainvälistymisstrategia 2009–2015, Opetusministeriön julkaisuja 

2009:21) 
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LIITE 2: Ohje matkakertomuksen kirjoittamiseen 

Matkakertomuksen pituus vaihtelee yksilöllisesti, sen tulisi kuitenkin olla vähintään kahden 

sivun mittainen. Seuraavat ohjeet eivät ole sitovia, mutta ne on hyvä lukea läpi ennen 

kirjoittamista. Kukin kertomus on luonnollisesti jokaisen henkilökohtainen näkemys ulkomaan 

vaihdostaan. Matkakertomukset ovat erityisen arvokkaita vaihtoa suunnitteleville 

opiskelijoille, mikä kannattaa ottaa huomioon matkakertomusta kirjoittaessa.  

Etusivu: oma nimi, vaihdon ajankohta, vaihtoyliopisto ja -maa, vaihto-ohjelma (esim. 

ERASMUS, kahdenvälinen vai itsenäisesti hankittu)  

 Etukäteisjärjestelyt Suomessa: Hakuprosessi: Oliko erityisiä ongelmia oman tai 

kohdemaan yliopiston kanssa, esim. informaation kulun tai aikataulujen kanssa; 

saitko tarpeeksi informaatiota kohdeyliopiston kurssitarjonnasta ennen lähtöä (mitä 

tietolähteitä käytit); otitko erillistä matkavakuutusta? Onnistuiko kaikkien 

vaadittavien dokumenttien saanti ajallaan ja ongelmitta?  

 Osallistuitko erilliselle kielikurssille Tampereen yliopistossa ennen lähtöäsi? Oliko 

kurssi mielestäsi hyödyllinen? Entä osallistuitko muiden tahojen organisoimille 

kielikursseille?  

 Kohdemaahan saapuminen: Oliko kohdeyliopistossa tuutoritoimintaa tai muuta 

vastaavaa tukitoimintaa ulkomaalaisille opiskelijoille? 

 Asuminen: Oliko asunto valmiina saavuttuasi paikalle? Vuokrataso? Onko sinulla 

suosituksia asunnon hankinnassa tai muita neuvoja asumisen suhteen? 

 Opiskelu: Opiskeluaineesi ulkomailla? Vastasiko opetuksen/opiskelun taso ja laatu 

odotuksiasi? Opetusmenetelmät yliopistossa (luento, seminaari, tuutorointi), 

suoritustavat (luento, esseiden kirjoitus, suulliset tentit, kirjatentit)? Oppimateriaalien 

saatavuus ja tietotekniset palvelut? Oliko opiskelu enemmän koulumaista vai 

itsenäistä työskentelyä? Mitä kieltä käytit opinnoissasi? Pärjäsitkö mielestäsi hyvin 

kielitaidollasi? 

 Muuta mainitsemisen arvoista: Vapaa-aika ja harrastusmahdollisuudet, sää, 

elinkustannukset, opintoihin liittyvät kulut (kurssikirjat, nettiyhteys jne.), ruoka, 

kohtaamasi byrokratia ilmoittautumisen tms. yhteydessä, matkustelu kohdemaassa jne.  

 Paluu Tampereelle: Onnistuiko ulkomaanopintojen hyväksilukeminen osaksi 

tutkintoasi Tampereen yliopistossa ongelmitta?  

 Kritiikkiä ja/tai kiitoksia vaihtovuodesta. 
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Tallentaessasi matkakertomusta voit päättää, sallitko sen julkaisemisen verkossa. Toivomme, 

että annat matkakertomuksellesi julkaisuluvan ja autat näin osaltasi seuraavia vaihtoon 

lähteviä opiskelijoita. 

(Tampereen yliopiston verkkosivut, 

<http://www.uta.fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/matkakertomukset/matkakertomuksen_ohjee

t.html> ) 

 


