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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä tutkimus tarkastelee Teknillisen korkeakoulun käsityksiä kansainvälistymisestä saatavista hyödyistä sekä yliopistoyhteisön että
ulkomaalaisten perustutkinto-opiskelijoiden näkökulmista. Ulkomaalaisten opiskelijoiden kohdalla kansainvälisyyden hyötyjä tarkastellaan
erityisesti henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Mitä hyötyjä ulkomaalaiset opiskelijat kokevat saaneensa opiskelustaan ja elämästään
Suomessa? Toiseksi koulutuksen kansainvälisyyden hyötyjä ja arvoa on varsin harvoin problematisoitu, jolloin on mielekästä kysyä, miksi
korkeakoulut pyrkivät kansainvälistymään. Onko siirrytty kansainvälistymisestä kansainvälistämiseen (Rudzki 1995)?
Teoreettisena apuvälineenä hyödynnän Ollikaisen ja Honkasen (1996) esittelemää jaottelua kansainvälisyyden itseisarvoisiin ja välineellisiin
perusteluihin sekä Knightin & de Witin (1995) kulttuuristen ja taloudellisten perustelujen jaottelua. Tutkimukseni kannalta olennaisimmat
teokset ovat muut, erityisesti suomalaiset, korkeakoulujen kansainvälistymistä käsittelevät tutkimukset, jotka edustavat yliopistoyhteisön
näkökulmaa. Näitä ovat Turun, Oulun ja Jyväskylän yliopistoista tehdyt tutkimukset, joihin myös vertaan paikoitellen oman tutkimukseni
tuloksia (Ollikainen ja Honkanen 1996; Penninkilampi 2001; Taajamo 2005). Ulkomaalaisten opiskelijoiden näkökulmaa edustavat Taajamon
(2005) lisäksi useat eri järjestöiden teettämät selvitykset (ks. Ally 2002; Hietaluoma 2001; Kinnunen 2003; Kärki 2005). Kansainvälisiä
julkaisuja esitän erityisesti tutkimustuloksia vertailevissa luvuissa. Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluina Teknillisen korkeakoulun
yliopistoyhteisön edustajien (8) ja ulkomaalaisten opiskelijoiden (6) parissa. Analyysissa käytettiin hyväksi myös kolmea ryhmähaastattelua.
Teknillisen korkeakoulun yliopistoväki kokee kansainvälistymisen tärkeäksi, koska maailma on muuttunut niin paljon, että muita vaihtoehtoja ei
ole kuin kansainvälistyä. Toiseksi yliopistojen välinen kilpailu edesauttaa korkeakoulun kansainvälistymispyrkimyksiä. Opetusministeriöllä ei
nähty olevan kovin suurta vaikutusvaltaa kansainvälisten asioiden ohjaamisessa. Kansainvälistymisen pakosta huolimatta korkeakoulu kokee
kansainvälistymisen sisälähtöisesti tärkeäksi asiaksi ja kansainvälistymisestä saatavat hyödyt selvästi suurempina kuin haitat. Toisin sanoen
kansainvälistämisestä huolimatta korkeakoulu myös kansainvälistyy.
Yliopistoyhteisön käsityksissä kansainvälistymisen hyödyistä korostuivat sivistykselliset ja elinkeinoelämän intressejä painottavat hyödyt, kun
taas akateemiset perustelut jäivät vähemmälle huomiolle. Ulkomaalaiset opiskelijat korostivat puolestaan sivistyksellisiä hyötyjä, kuten
suvaitsevaisuuden kasvamista, itsensä löytämistä ja selviytymistä. Molemmissa ryhmissä kansainvälisyys näyttäytyi etenkin osaamisen kasvuna
(vrt. Knight 1994). Akateemiset ja ammatilliset hyödyt jäivät ulkomaalaisilla opiskelijoilla selvästi vähemmälle huomiolle. Opiskelijat olivat
Suomessa oppineet tulemaan toimeen eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten kanssa, mistä johtuen he kokivat vuorovaikutustaitonsa
parantuneen huomattavasti. Kyvystä selviytyä uudessa, vieraassa elinympäristössä oli muodostunut opiskelijoille tärkeä voimavara. He uskoivat
kansainvälisen kokemuksen ansiosta pärjäävänsä paremmin uusissa tilanteissa, koska he olivat kasvaneet itsenäisemmiksi ihmisiksi
korkeakoulussa ja Suomessa. Kansainvälisestä kokemuksesta oli muodostunut opiskelijoille ennen kaikkea henkilökohtainen
selviytymiskokemus. Ulkomaalaiset opiskelijat joutuvat rakentamaan Suomessa elämänsä pitkälti yksin oman uutteruutensa ja sinnikkyytensä
varaan, minkä takia näen heidät Giddensiä (1991) mukaillen elämänpoliittisina toimijoina.
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