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Tiivistelmä: 

Tutkielmassa syvennytään siihen, miten ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat kokevat osallisuuden 

yliopistoyhteisöön. Tämän pohjalta avataan, minkälaiset tekijät vaikuttavat ulkomaalaisten tutkinto-

opiskelijoiden hyvinvointiin ja sitoutumiseen yliopistoyhteisössä. Kiinnostuksen kohteena on opiskelijoiden 

oma toiminta yhteisössä. Kysymykseksi nousi myös, millaisia seurauksia osallisuuden tavoittelusta 

yliopistossa on. Tutkimuksella on tarkoitus haastaa yliopistoyhteisöjä miettimään, mitä he 

kansainvälistymisellä ja inkluusiolla tarkoittavat ja kuinka sitä voidaan edistää. 

Aineisto kerättiin haastattelemalla kahtatoista Aalto-yliopiston ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Tutkimus 

toteutettiin konstruktivistisen aineistolähtöisesti. Laadullisesta aineistosta muodostettiin havaintoja kuvaavia 

kategorioita ja kehitettiin malli kuvaamaan osallisuuden prosessia yliopistossa. Tutkimuksen teoreettisessa 

viitekehyksessä hyödynnettiin opiskelijoiden sitoutumisesta tehtyä tutkimusta, itseohjautuvuusteoriaa ja 

näiden yhdistämiseen käytettyä osallisuuden käsitettä.  

Tulokset antavat kokonaiskuvaa ulkomaalaisten opiskelijoiden osallisuuden kokemuksista. Tähän 

vaikuttaviksi tekijöiksi havaittiin ympäristöön sopeutuminen, sosiaaliset verkostot, yliopistotoiminta, kohdatut 

asenteet, sosioekonominen asema sekä kielellisen saavutettavuuden kysymykset. Nämä saattoivat niin 

edistää kuin haitata osallisuuden kokemusta. Esille nousi myös, kuinka ulkomaalaiset opiskelijat itse 

tavoittelevat osallisuutta. Tätä varten hyödynnettiin asennoitumisen, mukautumisen, hakeutumisen ja 

vaikuttamisen strategioita, joiden onnistunut käyttö edisti osallisuuden kokemusta, mutta toisaalta väärin 

käytettyinä ne haittasivat sitä.  

Tutkimuksen tuloksissa nousee etenkin kriittistä näkökulmaa ulkomaalaisten opiskelijoiden osallisuuden 

mahdollisuuksiin. Tutkimus tekee ymmärrettäväksi ne prosessit, joiden myötä ulkomaalaiset opiskelijat ovat 

kokeneet suomalaisia enemmän osattomuutta ja loppuun palamista. Tulokset esittävät, kuinka ulkomaalaiset 

opiskelijat kokevat erityisiä haasteita suomalaisessa yliopistossa ja yhteiskunnassa toimimisessa. He 

joutuvat näkemään erityistä vaivaa haasteiden ylittämiseksi, eikä heillä ole välttämättä samalla lailla 

resursseja niiden ratkomiseen kuin suomalaisilla opiskelijoilla. Tämän voi nähdä tekevän heidät erityisen 

haavoittuvaisiksi niille haasteille, joita opiskelijat voivat yliopistossa opiskelunsa aikana kokea. 

Tutkimustulosten avulla voidaan tunnistaa niitä epäkohtia, joihin tarvitsee jatkossa kiinnittää enemmän 

huomiota.   
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1 JOHDANTO  

Kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta on tullut maailmalla yhä yleisempää. Korkea-

asteen opiskelijoiden muutto toiseen maahan opintojen perässä on kaksinkertaistunut 

vuodesta 2007 vuoteen 2019 mennessä 6,1 miljoonaan opiskelijaan. Vuosien 1998–2009 

välisenä aikana kansainvälisten ja ulkomaisten korkea-asteen opiskelijoiden määrä kasvoi 

joka vuosi keskimäärin 5,5 % (OECD, 2021.) Myös Suomi on kansainvälistymässä. 

Vuoteen 2017 mennessä ulkomaalaisia korkeakouluopiskelijoita oli jo yli 21 000 ja heistä 

81 % tuli EU/ETA-alueen ulkopuolelta (Back, 2020; ref. International Student Barometer, 

2017). Valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa (2021) linjataan, että 

ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kolminkertaistuu nykyisestä vuoteen 2030 

mennessä.   

Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus on saanut viime vuosina huomiota niin julkisessa 

keskustelussa kuin politiikassa. Ulkomaalaisista opiskelijoista on tullut maailmalla yhä 

tärkeämpi tulonlähde esimerkiksi lukukausimaksujen ja taloudellisen ostovoimansa kautta. 

Pitkän aikavälin poliittisena tavoitteena on saada integroitua korkeasti koulutetut 

ulkomaiset opiskelijat kotimaisille työmarkkinoille edistämään innovointia ja taloudellisia 

voimavaroja. Ulkomaalaisten opiskelijoiden nähdään tuovan mukanaan maailmanlaajuista 

lahjakkuutta, uusia ajatuksia ja vastaavan ikääntyvän väestön tuomaan osaajapulaan. 

(OECD, 2021.) Vaikka huomiota on kiinnitetty ulkomaalaisten opiskelijoiden saamiseen ja 

heidän pitämiseensä paikallisilla työmarkkinoilla (Juusola ym., 2021), vähemmän 

keskustelua on kuitenkin siitä, mitä ulkomaalaiset opiskelijat käyvät läpi näiden vaiheiden 

välissä. Tällä tutkimuksella huomiota kiinnitetään niihin prosesseihin, joita ulkomaalainen 

opiskelija käy läpi yliopistovuosiensa aikana.  

Kansainväliset opiskelijat ovat yliopistoyhteisöissä käytettävä kattokäsite, jolla viitataan 

usein niin ulkomaalaisiin opiskelijoihin, vaihto-opiskelijoihin kuin kansainvälistä tutkinto-

ohjelmaa suorittaviin opiskelijoihin. Tämän tutkimuksen kohderyhmä on fokusoitu 

käsittelemään nimenomaa ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita. Heillä viitataan 

opiskelijoihin, jotka ovat tulleet opiskelemaan tutkintoa Suomeen toisesta lähtömaasta. 
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Heitä kutsutaan myös usein kansainvälisiksi opiskelijoiksi, mutta tässä tutkimuksessa 

heidät erotetaan ryhmästä selkeyden ja tutkimuksen rajauksen vuoksi. Kansainvälisillä 

opiskelijoilla viitataan siis koko kansainväliseen yhteisöön ja tutkittavista puhutaan 

puolestaan ulkomaalaisina opiskelijoina.  

Tämä tutkielma on tehty toimeksiantona Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle (AYY). Aalto-

yliopisto on Espoossa sijaitseva 12 000 opiskelijan yliopisto, jolla on käynnissä vahva 

kansainvälistyminen. (Aalto-yliopisto, n.2021). Kansainvälisten opiskelijoiden osuus on 

noussut vuoteen 2020 mennessä maisterivaiheen opiskelijoissa 25 %:iin ja kandivaiheen 

opiskelijoiden osuus on lähes tuplaantunut vuodesta 2018 4,3 %:iin (Aalto-yliopisto, 2020). 

Näin Aalto-yliopisto on 37. sijalla kansainvälisten opiskelijoiden suhteellisessa määrässä 

koko maailmassa. (THE, 2021.) Keskusteluissa toimeksiantajan kanssa esille nostettiin 

huoli siitä, kuinka Aalto-yliopiston ulkomaalaistaustaiset opiskelijat pystyvät 

integroitumaan alkujaan suomalaiseen yliopistoyhteisöön. Tämä tutkimus vastaa osaltaan 

tähän kysymykseen.  

AYY:n esittämille huolille antaa taustatukea AllWell? -kysely, joka on Aalto-yliopiston 

vuosittain tehtävä hyvinvointikysely opiskelijoiden hyvinvoinnista, opiskelukyvystä ja 

uupumusriskistä. Backin (2020) selvityksessä vuosien 2018 ja 2019 kyselyistä selviää, että 

AllWell? -kyselyyn vastanneet ulkomaalaiset opiskelijat kokevat selkeästi vähemmän 

vertaistukea ja läheisyyttä yliopistossa kuin paikalliset suomalaiset opiskelijat sekä 

enemmän itsekritiikkiä ja loppuun palamista. Läheisyyden ja tuen saaminen havaittiin myös 

korreloivan negatiivisesti loppuun palamisen ja itsekriittisyyden kanssa.  

Ratkaisuja halutaan löytää siihen, miten sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden hyvinvointia 

että heidän sitoutumistaan yliopistoyhteisöön voitaisiin edistää. Pyrin maisteritutkielmassa 

yhdistämään nämä kaksi tavoitetta, sillä näen niiden linkittyvän vahvasti toisiinsa. Näiden 

yhdistämiseen käytetään osallisuuden käsitettä. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti, 

kuinka ulkomaalaiset opiskelijat itse toimivat yhteisössään ja millaisia merkityksiä sille 

antavat. Tätä varten haastateltiin Aalto-yliopiston ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita ja 

kerättyä aineistoa lähestyttiin konstruktivistisen aineistolähtöisesti.   
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Tutkielma koostuu viidestä osasta. Johdannon jälkeen esitellään tutkimuksen teoreettiset 

lähtökohdat, joissa keskustelutetaan keskenään opiskelijoiden sitoutumisen, osallisuuden ja 

itseohjautuvuusteorian tutkimusten tulokulmia. Näiden esittämän tutkimuskirjallisuuden 

pohjalta on muodostettu tutkimuskysymykset. Kolmannessa luvussa esitellään 

tutkimusmenetelmät siitä, kuinka tutkimuskohdetta lähestytään, miten aineisto on kerätty ja 

miten aineistolähtöinen analyysi on toteutettu tässä tutkimuksessa. Näiden lukujen jälkeen 

esitellään tutkimustuloksia verraten niitä myös aiempaan tutkimukseen. Lopuksi 

tutkimuksesta muodostetaan sen olennaisimmat johtopäätökset, arvioidaan kriittisesti 

tutkimuksen onnistumista ja kuinka tutkimusta voidaan soveltaa niin tulevassa 

tutkimustyössä kuin ulkomaalaisten opiskelijoiden osallisuuden edistämisessä. 

 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Opiskelijoiden sitoutumisesta tehty tutkimus muodostaa työn keskeisen käsitteellisen 

viitekehyksen. Tätä tutkimusta täydentäväksi näkökulmaksi valittiin itseohjautuvuusteoria. 

Osallisuuden käsitteen puolestaan nähtiin tuovan näitä kahta eri tulokulmaa yhteen 

muodostaen yhteisen kattokäsitteen. Valittu teoreettinen ja käsitteellinen viitekehys kuvaa 

sitä, kuinka osallisuutta voidaan edistää ja kuinka se liittyy samalla niin sitoutumiseen kuin 

hyvinvointiin. Tämän pohjalta muodostettiin tutkimus- ja haastattelukysymykset. 

Teoreettinen viitekehys ei kuitenkaan ollut varsinaisesti analyysia ohjaava, vaan 

tutkimuskirjallisuuteen palattiin syvällisemmin varsinaisen analyysin jälkeen. 

2.1 Opiskelijoiden sitoutuminen tutkimuskohteena 

Historiassa useammalla oppimisen teorialla on ollut taipumus asettaa opiskelijat 

passiiviseen tiedon vastaanottajien rooliin. Pelkkä opiskelijoiden altistaminen tietylle 

kurssikokonaisuudelle ei kuitenkaan välttämättä riitä oppimiselle. Yliopistoissa on tuotettu 

lukuisia tutkimuksia siitä, kuinka yliopiston opiskelijat saataisiin sitoutumaan opiskeluun ja 

hyviin suorituksiin. Opiskelijoiden sitoutumisen tutkimuksen voi sanoa alkaneen Astinin 

opiskelijoiden osallistamisen teoriasta (The Theory of Student Involvement). Astinin 
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mukaan se, missä määrin opiskelijat voivat saavuttaa kehitystavoitteita, on suoraan 

yhteydessä sen ajan ja vaivan kanssa, minkä he omistavat tavoitteelliselle toiminnalle. 

Opiskelijoiden osallistumisella viitataan teoriassa fyysisen ja psyykkisen energian määrään, 

jonka opiskelija omistaa akateemiselle kokemukselle. Sitoutunut opiskelija kiinnittää 

huomattavasti energiaa yliopistotoimintaan eli niin opiskeluun, kampuksella oloon, 

opiskelijatoimintaan ja vuorovaikutukseen sekä yliopiston henkilökunnan että muiden 

opiskelijoiden kanssa. Teorian mukaan, mitä suurempaa on opiskelijan osallistuminen 

yliopistoyhteisön toimintaan, sitä suurempaa on opiskelijoiden oppimisen ja 

henkilökohtaisen kehityksen määrä. Opetussuunnitelman tai minkä tahansa 

opetusinstituution käytännön tehokkuus puolestaan liittyy suoraan sen kykyyn lisätä 

opiskelijoiden osallistumista ja sitoutumista. (Astin, 1999.)  

Trowley (2010) näkee sitoutumisen tutkimuksessa olevan monenlaisia näkökulmia sen 

tavoitteista ja tarkoituksista. Hänen mukaansa opiskelijoiden sitoutumiselle ei ole annettu 

tarkkaa määritelmää, jolloin sen tutkimuksen painopiste vaihtelee kirjallisuudessa suuresti. 

Opiskelijoiden sitoutumista on tutkittu Trowleyn mukaan oppimisen, menestyksen, 

yhdenvertaisuuden, opetussuunnitelmien, institutionaalisen kehittämisen, markkinoinnin ja 

taloudellisen hyödyn näkökulmista. Yleisesti viitattu tutkimuksen pohjalta tehty 

sitoutumistyyppien jaottelu on NSSE-kysely (National Survey of Student Engagement), 

jolla opetusinstituutiot voivat seurata opiskelijoiden sitoutumiseen vaikuttavia tekijöiden 

toteutumista. NSSE-kyselyssä on keskitytty keräämään tietoa 1) osallistumisesta 

yliopistolle merkityksellisiin aktiviteetteihin (esimerkiksi vuorovaikutus henkilökunnan ja 

opiskelijoiden kanssa), 2) opiskelun vaatimuksia ja niiden toteuttamiseen käytettyä aikaa, 

3) opiskelijoiden käsityksiä siitä, kuinka korkeakouluympäristö mahdollistaa heidän 

kokemaansa saavutuksia, tyytyväisyyttä ja sinnikkyyttä, 4) opiskelijoiden taustatekijöitä, 

kuten ikä, sukupuoli, etninen tausta, elämäntilanne, koulutusasema ja pääala, 5) 

opiskelijoiden omia arvioita henkilökohtaista kasvustaan korkeakoulun aloittamisen 

jälkeen. (Kuh, 2009.) Näitä tekijöitä lisättiin mukaan tämän tutkimuksen 

haastattelukysymyksiin. NST:sta on tehty myös Suomessa testi, jonka perusteella 
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suomalaisten yliopistojen voidaan katsoa toimivan pitkälti samoilla periaatteilla kuin 

ulkomailla (Parjanen, 2003, s. 36–37).   

Sitoutumisen esitetään ilmenevän behavioraalisella, akateemisella, kognitiivisella ja 

affektiivisella tasolla. Behavioraalisella tasolla arvioidaan yksilön osallistumisen määrää 

esimerkiksi läsnäolovapaille luennoille sekä lisätehtävien tekemistä. Tällaisessa 

käyttäytymisessä akateemisella sitoutumisella puolestaan viitataan opiskelijan 

akateemisesti tavoitteelliseen toimintaan, kuten opiskeluun käytettyyn aikaan, 

opintopisteiden keräämiseen valmistumista varten ja oma-aloitteiseen opiskeluun. 

Kognitiivinen taso käsittää vähemmän näkyviä tekijöitä, kuten itsesäätelyä, tavoitteiden 

asettamista ja oppimisen arvostamista. Affektiivinen sitoutuminen liittyy puolestaan 

opiskelijan identifioitumiseen ja yhteenkuuluvuuteen muiden yliopistolaisten kanssa. 

Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin keskitytty lähinnä suoraan havaittaviin tekijöihin, 

jotka liittyvät sekä akateemiseen että behavioraaliseen sitoutumiseen. (Appleton, 

Christenson, Kim & Reschly, 2006.) Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden sitoutumista 

tarkastellaan erityisesti kognitiivisella ja affektiivisella tasolla, sillä tutkimuskohteena on 

ulkomaisten opiskelijoiden muodostamat kokemukset. Christenson ym. (2012) nostavat 

esille, että opiskelijoiden kognitiivista ja affektiivista sitoutumista tutkiessa tulee ymmärtää 

ja kuunnella opiskelijan näkökulmaa, mikä on juuri tämän tutkimuksen tarkoitus.  

Kuh (2009) varoittaa, että opiskelijoiden sitoutumisen tutkimuksessa tulisi välttää 

opiskelijoiden kokemuksia yhdenmukaistavia malleja. Opiskelijoiden sitoutumista on myös 

hyvä lähestyä niistä näkökohdista, jotka eriarvoistavat ja estävät sitoutumisen toteutumista. 

Mann (2001) vertaa sitoutumista vieraantumiseen ja näkee näiden keskenään kuvaavan vain 

sitoutumiseen keskittymistä paremmin opiskelijoiden suhdetta yliopistoon. Krausen (2005) 

mukaan tutkimuksissa on alettu kiinnittää erityistä huomiota, kuinka edistää ja seurata 

aliedustettujen ja alakynnessä olevien opiskelijoiden yliopistokokemusta. Esimerkiksi hän 

nostaa ulkomaalaisten opiskelijoiden olevan tyypillisillä opintoihin sitoutumisen mittareilla 

hyvinkin sitoutuneita, mutta he voivat itse kokea asian aivan toisin. Myös AllWell?-

kyselyssä kansainväliset opiskelijat olivat suorittaneet opintojaan suomalaisia opiskelijoita 

suhteellisesti nopeammin ja korkeammin arvosanoin, vaikka heidän hyvinvointiaan 
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mittaavat arvot olivat heikompia (Back, 2020). Tämän tutkimuksen kognitiivinen ja 

affektiivinen tulokulma voi valaista näitä havaintoja.  

Opiskelijoiden sitoutumista koskevat tutkimukset antavat taustoitusta tässä tutkielmassa 

käsiteltyihin teemoihin ja niistä nousee yhtäläisyyksiä tämän tutkimuksen aineiston kanssa. 

Opiskelijoiden sitoutumisesta tuotetun tutkimuksen ja teorioiden hyödyntämiselle on 

kuitenkin rajoitteensa. Opiskelijoiden sitoutumisen tutkimuskehykset ovat motivoituneet 

pitkälti opetusinstituutioiden tavoitteiden pohjalta, mikä on ristiriidassa tutkimuksen 

opiskelijalähtöisen tulokulman kanssa. Opiskelijoiden sitoutumisen tutkimus ei myöskään 

tarjoa yhtä selkeää teoreettista viitekehystä. Opiskelijoiden sitoutumisen tutkimuksen on 

esitetty käsitettävän nimenomaan opiskelijoiden oppimisen tutkimukseksi (Christenson 

ym., 2012, s. 816–17). Tämän tutkimuksen fokus on kuitenkin oppimisen sijasta yhteisöön 

kuulumisen moninaisissa kokemuksissa. Tutkimuksen kannalta ei ole tämän vuoksi 

kannattavaa lähteä määrittelemään ennalta sitoutumisen kehystä. Näin voidaan myös 

avoimemmin vertailla, eroavatko havainnot suomalaisesta yliopistosta opiskelijoiden 

sitoutumisen tutkimuksesta, joka on hyvin yhdysvaltalaispainotteista.   

2.2 Itseohjautuvuusteoria ja psykologiset perustarpeet 

Opiskelijoiden sitoutumisen tutkimus ei anna vielä kuvaa siitä, millaiset psykologiset 

periaatteet toimivat sitoutumisen takana. Tätä varten tässä tutkimuksessa on käännytty 

itseohjautuvuusteorian puoleen. Itseohjautuvuusteorian (self-determination theory, 

käännetty myös itsemääräytymisteoriaksi) mukaan ihmisillä on taipumus aktiivisuuteen ja 

sosiaaliseen integroitumiseen. Ihmisenä kasvu nähdään aktiivisena toimintana esimerkiksi 

käytösmallien sisäistämisen, tiedon hakemisen ja sosiaalisten ryhmien mukaan pääsyn 

kautta. (Ryan & Deci, 2017, s. 3–4.) Ryan ja Deci (2004) tulkitsevat erilaisten sekä 

tiedostettujen että tiedostamattomien psykologisten tekijöiden johtavan tiedostettuun 

toimintaan. Itseohjautuvuuteen kuuluvassa tutkimuksessa syvennytäänkin niihin 

ympäristötekijöihin, jotka edistävät tai haittaavat yksilön psykologista kasvua, sitoutumista 

ja hyvinvointia (Ryan & Deci, 2017).  
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Itseohjautuvuusteorian kiinnostuksen kohteena on, millaista motivaatiota ihmisillä ilmenee 

eri tilanteissa ja mitä vaikutusta sillä on ihmiselle. Motivaatio käsitetään toiminnan ja 

aikomuksien energiana, suuntana ja sinnikkyytenä. Motivaation merkittävänä seurauksena 

on, että sillä saadaan asioita aikaiseksi. Ihmisiä saavat toimimaan hyvin erilaiset tekijät, 

joilla on hyvin erilaisia seurauksia. Tutkimuksessa on tehty vertailua niiden välillä, joiden 

motivaatio on autenttista ja niiden, jotka toimivat vain ulkoisesti annetuilla ehdoilla. Näistä 

sisäisesti motivoituneella nähdään olevan luontainen taipumus etsiä uutuudenviehätystä ja 

haasteita, laajentaa ja harjoittaa kykyjään sekä tutkia ja oppia. (Ryan & Deci, 2000.) Nämä 

ovat myös ominaisuuksia, joita opiskelijoiden sitoutumisesta toivotaan saavutettavan.  

Hyvinvoiva ihminen nähdään itseohjautuvuuden tutkimuksessa kukoistavana ja 

toimintakykyisenä. Itseohjautuneelle ihmiselle on ominaista elinvoimaisuus, tietoisuus, 

itsesäätely ja omien inhimillisten kykyjensä saavutettavuus sekä niiden harjoittaminen. 

Toimintakykyiset yksilöt voivat olla spontaaneja eivätkä pidättele kiinnostuksiaan ja 

kykyjään. Tällaiset kokemukset ovat kuitenkin yksilökohtaisia eikä niitä voi suoraan esittää 

toisen puolesta. Itseohjautuneilla ihmisillä on myös taipumus ilmoittaa enemmän 

onnellisuuden tai subjektiivisen hyvinvoinnin kokemuksista. He kokevat enemmän 

energisyyttä ja niin johdonmukaisuuden kuin merkityksellisyydenkin tunnetta. Tällä on 

vaikutusta myös fyysiseen terveyteen, sillä itseohjautuneet ihmiset ilmoittavat vähemmän 

ahdistuksen, masennuksen ja somaattisia oireita. (Ryan & Deci, 2017.)  

Motivaatiota ja hyvinvointia on tutkittu ihmisten tarpeiden täyttämisen kautta. Tunnetuin 

ihmisten tarpeita kuvaava teoria on Maslown tarvehiearkia. Teoriassa ihminen on 

motivoitunut täyttämään tarpeita tärkeysjärjestyksessä, jossa ensin fysiologiset, sitten 

turvallisuuden, kolmanneksi yhteenkuuluvuuden ja neljänneksi arvostuksen tarpeet tulee 

tulla suurimmissa osin täytetyiksi ennen korkeimman tavoitteen itsensä toteuttamisen 

täyttämistä. (Maslow, 1970, s.35–51.) Teoriaa voi kuitenkin kritisoida tarpeiden 

arvottamisesta. Ryan ja Deci (2000) esittävät sosiaalisten tarpeiden olevan tarpeina yhtä 

lailla tärkeitä kuin vesi ja ruoka, sillä ilman niitä yksilö ei voi kasvaa ja menestyä. Nykyään 

onkin vallalla ajatus, että ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, jonka 

hyvinvointi määrittyy kaikkien osa-alueiden välisessä vuorovaikutuksessa (WHO, 2006). 
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Tässä tutkimuksessa keskitytään ulkomaalaisten opiskelijoiden psykologiseen ja 

sosiaaliseen hyvinvointiin, mutta myös fysiologisten tekijöiden merkitys näille 

huomioidaan.   

Ryanin ja Decin (2000) itseohjautuvuusteoriaan kuuluvassa psykologisten perustarpeiden 

mikroteoriassa on määritelty kolme perustavaa tekijää, jotka vaikuttavat universaalisti 

(Chen ym., 2014) ihmisten sisäiseen motivaatioon, itsesäätelyyn ja hyvinvointiin. Ihmiset 

täyttävät psykologisia perustarpeitaan, kun he kokevat autonomiaa (autonomy, 

omaehtoisuutta toiminnassa ja itsestä kumpuavaa motivaatiota), kyvykkyyttä (competence, 

kokemusta omasta osaamisesta ja että saa asioita aikaan) ja yhteisöllisyyttä (relatedness, 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteyttä toisiin) (Ryan & Deci, 2000). Näiden lisäksi 

Martelan ja Ryanin (2015) tutkimuksessa on huomattu myös hyväntahtoisuuden 

(benevolence, omalla toiminnalla on myönteinen vaikutus toisiin) olevan tärkeä tarve, 

vaikka sillä ei ole vakiintunutta asemaa tutkimuksessa. Itseohjautuvuusteorian mukaan ne 

olosuhteet, jotka vastaavat psykologisiin perustarpeisiin, tarjoavat sopivan kehitysverkon 

aktiiviselle, yhteenmukautuvalle ja integroivalle olemiselle. (Ryan & Deci, 2000.) 

Psykologisten perustarpeiden on myös havaittu olevan yhteydessä opiskelijoiden 

opiskeluun sitoutumisen kanssa (esim. Zheng ym., 2020). 

Tarpeita ei tule ymmärtää kuitenkaan pysyvinä tiloina, vaan ne mukautuvat eri 

konteksteihin ja yksilöiden toimintoihin. Eri olosuhteissa mikä tahansa tarpeista voi nousta 

tärkeimmäksi tekijäksi hyvinvoinnille, vaikka muut ovat silloin edelleen tärkeitä. 

Useimmissa tilanteissa autonomian tukeminen on kuitenkin ratkaisevassa asemassa, jotta 

yksilöt voivat aktiivisesti tyydyttää kaikki tarpeitaan keskittymällä, tekemällä tilanteisiin 

liittyviä valintoja ja käyttää optimoivia strategioita kunkin perustarpeen tyydyttämiseksi. 

(Ryan & Deci, 2017.) Teorian kehittäneet tutkijat Ryan ja Deci (2000) näkevät, että 

ihmisen luontaisen taipumuksen ylläpitäminen ja parantaminen vaatii aktiivisesti tukevia 

olosuhteita, sillä monet tekijät voivat häiritä sitä varsin helposti. Jokaisen kolmen 

psykologisen tarpeen tyydyttämistä helpottaa tuki autonomialle, kun taas kontekstien ja 

tapahtumien hallitseminen voi häiritä autonomian lisäksi myös muita tarpeita (Ryan & 

Deci, 2017).   
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Itseohjautuvuusteoria antaa ymmärrystä ympäristön merkitykselle motivaation ja siten 

sitoutumisen muodostumisessa yksilön toiminnassa. Teorian pohjalta omaksuttiin käsitys 

siitä, että yksilön omat tarpeet ovat merkittävä välittäjä sitoutumisen kokemuksen 

muodostumisessa. Samalla esille nousee esille tavoite ihmisen hyvinvoinnin edistämisestä, 

joka liittyy vahvasti tarpeiden toteuttamiseen. Psykologisten perustarpeiden kysyminen 

haastateltavilta toimi virikkeinä kokemusten jakamiselle. Psykologisia perustarpeita oli 

alun perin tarkoitus käyttää tässä tutkimuksessa myös kehyksenä analyysille, mutta 

ajatuksesta luovuttiin tutkimussuunnitelman muuttuessa aineistolähtöiseksi. Tässä 

tutkimuksessa lähdetäänkin selvittämään olosuhteiden merkitystä haastateltavien omien 

tarpeiden toteutumiselle yliopistokontekstissa. Näiden välisen suhteen syventämistä varten 

tutustuttiin osallisuuden käsitteen ympärille muodostuneeseen tutkimukseen. 

2.3 Osallisuus yhdistävänä kattokäsitteenä 

Tieteellisessä kirjallisuudessa ei ole yksimielisyyttä osallisuuden määritelmästä.  Pauli 

Kettusen (2021) mukaan osallisuudesta käytävä diskurssi on irrottanut osallisuudesta 

puhumisen abstraktille tasolle kokemukseksi jostakin. Raivio ja Karjalainen (2013) 

näkevät, että käsitteen haasteena on kääntää se tavoitteiksi ja keinoiksi. Myös Isola ym. 

(2017) esittävät, että osallisuuden abstraktius ja monitahoisuus altistavat sen kielellisille 

kamppailuille, mutta sen avulla voidaan rakentaa hallinnonalat, oppiaineet ja metodologiat 

ylittävää ymmärrystä. Osallisuutta voikin pitää erilaisia merkityssisältöjä yhteen kokoavana 

yleiskäsitteenä (Sihvonen ym. 2018). Tämän kaltaisessa määrittelyssä tulee Elina Pajulan 

mukaan välttää karikko, jossa osallisuus tarkoittaa jokaiselle eri asiaa, sillä se ei tällöin olisi 

käyttökelpoinen käsitteenä (Jämsén & Pyykkönen, 2014, s. 6). Tämän vuoksi on 

välttämätöntä tehdä jonkinlaista kehystä.    

Suomalaisessa viitekehyksessä muodostuneessa lähestymisessä osallisuus nähdään 

yksilöstä kumpuavana tunneperustaisena kokemuksena merkityksellisyydestä ja 

yhteenkuuluvuudesta (Jämsén & Pyykkönen, 2014). Särkelä-Kukko (2014) esittää, että 

kokijan käsitykset osallisuuden kokemuksista on sidoksissa tämän omaan 

elämismaailmaan, identiteettiin ja yleensä ihmiskäsitykseen. Gretschel (2002, s. 9) näkee 
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osallisuuden aina jossain määrin eläväksi käsitteeksi, jonka lähestyminen objektiivisesti on 

vastoin sen henkeä. Hän tähdentääkin, että osallisuudesta ei tulisi kirjoittaa ilman osallisten 

omia kuvauksia osallisuuden kokemuksestaan.    

Osallisuutta tutkiessa käytetään myös kansainvälisessä tutkimuksessa muodostunutta 

sosiaalisen osallisuuden (social inclusion) käsitettä, josta parempi käännös voisi kuitenkin 

olla yhteiskunnallinen osallisuus. Tässä osallisuus nähdään psykologisen tilan sijasta 

ensisijaisesti yhteiskunnallisena prosessina. Ilmiötä tarkastellaan valtion tai vastaavan 

instituution vastuuna mahdollistaa kansalaisen osallistuminen yhteiskuntaan. (Leemann, 

Kuusio & Hämäläinen, 2015.) Tämän ja psykologisen lähestymisen ei kuitenkaan tarvitse 

ajatella olevan ristiriidassa keskenään, vaan ne kuvaavat osallisuutta eri tasoilta. 

Osallisuutta voidaan tutkia niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasoilla, jotka liittyvät 

toinen toisiinsa (Jämsén & Pyykkönen, 2014). Tässä tutkimuksessa keskitytään 

osallisuuden muodostumiseen yksilön ja yhteisön tasoilla, jolloin suomalaisen 

viitekehyksen käsitys osallisuudesta on lähempänä tutkimuskohdetta.  

Erilaisia osallisuuden tutkimisen lähestymistapoja yhdistää sen rinnastaminen 

osattomuuden tai sen ääripään syrjäytymisen kanssa. Osallisuuden nähdään toimivan 

vastinparina syrjäytymisen kanssa (esim. Rainio & Karjalainen, 2013; Jämsén & 

Pyykkönen, 2014; Leemann ym., 2005). Syrjäytyminen voi nähdä ihmisten tai kokonaisten 

yhteisöjen ajautumista yhteiskunnassa tavanomaisen ja yleisesti sopivana pidetyn 

elämäntavan, resurssien hallinnan tai elintason ulkopuolelle (Simpura ym. 2008, s. 251). 

Tässä tutkimuksessa keskitytään yksilöiden kokemaan ulkopuolisuuden kokemukseen. 

Osallisuus puolestaan osaltaan merkitsee ihanteellisessa tilanteessa omakohtaista 

yhteisöihin sitoutumista, toiminnan omaehtoisuutta ja oman elämän asioihin vaikuttamista 

sekä vastuunkantamista niistä. (Särkelä-Kukko, 2014.) Isolan ja muiden (2017) mukaan 

osallisuus näyttäytyy ihmiselle vaikutusvaltana 1) omassa elämässä sekä mahdollisuutena 

säädellä olemistaan ja tekemisiään, 2) vaikuttamisen prosesseissa niin ryhmissä, palveluissa 

kuin yhteisöissä ja 3) paikallisesti pystymällä osallistumaan yhteiseen hyvään ja 

merkitykselliseen luomiseen ja kokemiseen sekä liittymään vastavuoroisiin sosiaalisiin 
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suhteisiin. Osallistumista ja vaikuttamista ei tule kuitenkaan sekoittaa osallisuudeksi, vaan 

ne ovat sen saavuttamisen välineitä (Leemann ym., 2005).   

Tässä tutkielmassa tulokulma osallisuuteen on soveltavan sosiaalipsykologinen, jolla 

voidaan tuoda yhteen osallisuuteen kuuluvia psykologisia ja yhteiskunnallisia näkemyksiä. 

Osallisuutta ei lähestytä rakenteellisena ilmiönä tai yksilön ominaisuutena, vaan Isolan ja 

kumppaneiden (2017) mukaisesti se nähdään rakentuvan vuorovaikutuksessa ihmisten ja 

ympäristön välillä. Tehdyn kirjallisuuskatsauksen pohjalta tässä tutkielmassa osallisuus 

käsitetään vuorovaikutuksessa muodostuvaksi kokemukseksi siitä, että yksilöllä toteutuvat 

tarpeet, joiden myötä yksilö kokee itsensä merkitykselliseksi jäseneksi yhteisössään. Isola 

ym. (2017) esittävät samankaltaisia periaatteita osallisuuden teoriasynteesissään, jossa 

resurssit mahdollistavat inhimillisten tarpeiden tyydyttämisen. Keskustelu on vielä hyvin 

avointa siitä, mitä osallisuuteen kuuluvilla tarpeilla tarkoitetaan, mutta Isola ym. viittaavat 

teoriassaan aikaisemmin esiteltyihin psykologisiin perustarpeisiin. Isola ym. eivät 

puolestaan määrittele yksiselitteisesti, mitä he tarkoittavat resursseilla. Ne jaetaan niin 

aineellisiin kuin aineettomiin toimintaa mahdollistavia tekijöihin, jotka määrittyvät 

tilannesidonnaisesti. Esimerkiksi johonkin tapahtumaan osallistuminen voisi edistää 

osallisuuden toteutumista, mutta sinne pääsemiseksi tarvitsee aineellisena resurssina rahaa 

ja aineettomana resurssina tietoa kuinka tapahtumassa tulee toimia. Kuva 1 hahmottaa sitä, 

kuinka osallisuuden kokemus kasvaa sitä mukaan, mitä enemmän yksilön kokee voivansa 

tavoitella tarpeitaan yhteisössä ja omaa tarvittavat resurssit niiden tavoittamiseksi. 

Kyseiseen osallisuuden kontekstiin kuuluvat toiminnat, prosessit ja suhteet puolestaan 

vaikuttavat siihen, miten ihminen pystyy ja tulkitsee pystyvänsä vaikuttamaan 

resursseihinsa ja tarpeisiinsa (mt.). 
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Kuva 1: Muokattu havainnekuva Isolan ym. (2017) osallisuuden viitekehyksestä  

 

 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella nähtiin, että osallisuus toimii sekä yhteisöön 

sitoutumisen että hyvinvoinnin välittäjänä. Opiskelija sitoutuu todennäköisemmin 

yliopistoon, kun tämä on sisäisesti motivoitunut. Opiskelija on puolestaan sisäisesti 

motivoitunut, jos toiminnassa pääsee toteuttamaan tarpeitaan. Tämä prosessi sisältyy 

osallisuuden tavoitteluun. Tarpeiden toteutumista mahdollistaa tarvittavien resurssien 

saatavuus ja kokemus pystyvyydestä vaikuttaa näihin. 

2.4 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on, millaisena osallisuus esitetään ulkomaalaisten 

opiskelijoiden kuvauksissa yliopistoyhteisöstä ja mitkä ovat sen kokemiseen vaikuttavia 

merkittävimpiä tekijöitä. Tavoitteena on saada tuloksista apua osallisuuden edistämiseen. 

Näistä ajatuksista muodostui kaksi ensimmäistä kysymystä. Tutkimuskysymyksistä 3. ja 4. 

muodostuivat analyysin aikana edellisiä täydentäviksi kysymyksiksi. Näillä kysymyksillä 

fokusoitiin osallisuuteen vaikuttavien ympäristötekijöiden lisäksi haastateltavien 

näkemykseen yksilön merkityksestä osallisuuden toteutumisessa. Osallisuuden tavoittelulla 

nähtiin olevan myös seurauksia haastatelluille, mitä avataan omalla kysymyksellään.  
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1. Millaisena ulkomaalaiset opiskelijat kokevat osallisuuden yliopistoon?  

2. Mitkä asiat edesauttavat ja haittaavat ulkomaalaisten opiskelijoiden osallisuutta?  

3. Millainen ulkomaalaisten opiskelijoiden oma rooli on osallisuuden tavoittamisessa?  

4. Mitä osallisuuden tavoittelusta voi seurata? 

 

3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

3.1 Haastateltavien rekrytointi 

Tutkimusta varten kerättiin oma aineisto haastattelemalla ulkomaalaistaustaisia 

opiskelijoita yksilöhaastatteluissa. Haastateltavia haluttiin jokaisesta Aalto-yliopiston 

kuudesta korkeakoulusta. Aalto-yliopisto on vielä nuori 2010 perustettu yliopisto, joka on 

muodostunut eri korkeakoulujen yhdistymisestä (Aalto-yliopisto, n. 2021). Näin jokaisella 

korkeakoululla on hieman erilaiset käytäntönsä ja kulttuurinsa, jotka voivat vaikuttaa 

opiskelijoiden kokemuksiin. Rapleyn (2014) suosituksen mukaan haasteltaviksi pyrittiin 

keräämään mahdollisimman moninainen haastateltavien joukko. Tällaisessa tutkimuksessa 

pyritään laadullisen aineiston edustavuuteen tutkimuskohteesta ja tutkimuksen 

yleistettävyyteen tai vertailukelpoisuuteen vastaavissa konteksteissa (mts. 52–53), mikä oli 

myös tämän tutkimuksen alkuperäinen tavoite. Tutkimusta varten rekrytoitavien 

haastateltavien haluttiin edustavan eri sukupuolia, lähtömaita, tieteenaloja, opiskeluvaiheita 

ja yliopistotoimintaan osallistumisen taustoja (taulukko 1). Vastaajan omaan tulkintaan jäi, 

mitä yliopistolla työskentelyllä tarkoitetaan ja haastatellessa ilmenikin erilaisia 

ymmärryksiä sen merkityksestä.  

Haastateltavia haettiin erillisellä ilmoittautumislomakkeella. Tutkimuskutsua (liite 1) 

jaettiin AYY:n toimesta sen sähköpostilistalla ja sosiaalisessa mediassa Telegram-

sovelluksessa. Haastateltavaksi ilmoittautui lopulta 20 henkilöä, mikä oli ennakoitua 

enemmän. Ilmoittautuneista valittiin 12 haastateltavaa niin, että kaikki ennalta määrätyt 

kategoriat tulisivat mahdollisimman hyvin edustetuiksi. Kuten taulukosta 1 ilmenee, tämä 

onnistui varsin hyvin, sillä kaikille kategorioille löytyi oma edustajansa. Haastateltavaksi 
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ilmoittautuneista enemmistö oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joista kaikkia ei valittu 

mukaan. Muiden aloitusvuosien opiskelijoita ei kuitenkaan koettu tarpeelliseksi yrittää 

rekrytoida lisää, sillä aineisto tuntui vastaavan myös heidän osaltansa esille nousseisiin 

aiheisiin.  

Taulukko 1: Tutkimukseen osallistuneiden taustatekijät (N=12).  

Haastateltavat     

Yhteensä 12 Maisteriopiskelija 8 

Insinööritieteet 3 Kandiopiskelija 4 

Kauppakorkea 2 Fuksi 7 

Kemian tekniikka 1 Ei-fuksi 5 

Perustieteet 2 EU/ETA 5 

Sähkötekniikka 2 EU/ETA ulkopuolinen 7 

Taiteet & suunnittelu 2 Järjestöaktiivi 5 

Mies 5 Ei-järjestöaktiivi 7 

Nainen 6 Työskennellyt yo 6 

Muu sukupuoli 1 Ei työskennellyt yo 6 

Valittu toimintatapa poikkeaa aineistolähtöisen teorian lähtökohdista, jonka mukaan 

aineiston ei tulisi määrittyä ennalta esitettyjen kriteerien pohjalta (Charmaz, 2006, s. 5). 

Tästä poikettiin siksi, että aineistoa kerätessä ei ollut vielä kirkasta kuvaa tulevista 

analyysimenetelmistä. Toisekseen tutkimuskohteen moninaisia kokemuksia haluttiin 

tavoittaa mahdollisimman hyvin. Ennalta määritellyt kategoriat eivät tulleet valituiksi siis 

aineiston rajoittamisen, vaan monipuolistamisen vuoksi. Rajoituksena haastateltavien 

rekrytoinnissa oli myös, että sen tekemiselle ei ollut enää resursseja aineiston 

syvällisemmän analyysin aikana. Taustalla oli halu pitää maisteritutkielman laajuuden 

kannalta jo mittavan aineisto käsiteltävissä olevissa mitoissa. Valittu ratkaisu jätti aineiston 

haavoittuvaksi sille, että syvällisen analyysin tekemisen myötä ilmenisi kysymyksiä ja 

aukkoja tiedoissa, joita ei voisi uusilla aineiston keruilla täyttää. Uudella aineiston 

keräämisellä olisi voitu yrittää saada mukaan enemmän myönteisiä kokemuksia 
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osallisuudesta, mutta tätä ei nähty tutkimuksen kannalta välttämättömäksi, sillä löydetyt 

havainnot tarjosivat jo oman kriiittisen tulokulmansa tutkimuksen tekemiselle. 

3.3 Haastatteluiden toteutus 

Esimerkkejä osallisuuden kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetyistä kysymysrungoista 

löytyi heikosti eivätkä ne soveltuneet yliopistokontekstiin, joten haastatteluja varten tehtiin 

omat kysymyksensä (taulukko 2). Haastateltavalle haluttiin jättää tilaa omalle ilmaisulle, 

jolloin kysymykset muotoitiin avoimiksi. Tähän hyödynnettiin myös Flickin (2000) 

esittämää episodisen haastattelun tekniikkaa, jossa tutkittavaa ilmiötä lähestytään 

pyytämällä haastateltavaa kertomaan aiheisiin liittyvistä arkitapahtumistaan. 

Itseohjautuvuusteoriaan pohjautuen esitettiin kysymykset psykologisten perustarpeiden 

kokemisesta (autonomia kysymys 7, kyvykkyys kysymys 5, yhteisöllisyys kysymys 10 ja 

hyväntahtoisuus tämän alakysymyksenä ”How do you feel you support other people 

here?”) ja motivaation muodostumisesta (kysymys 2). Kysymykset 11 ja 13 pohjautuivat 

opiskelijoiden sitoutumisen tutkimuksessa esitettyyn näkemykseen yliopistotoiminnan ja 

institutionaalisen tuen merkittävyydestä yliopistokokemukselle. Alakysymys loppuun 

palamisen kokemuksista lisättiin vielä haastatteluiden alettua, sillä haastateltavat nostivat 

itse esille oman jaksamisensa ja siitä kysyminen antoi käsitystä AllWell?-kyselyn loppuun 

palamisen tuloksiin. Charmazin (2006, s.14) ohjeiden pohjalta tämän voi nähdä hyvänä 

ratkaisuna, sillä ymmärrys tutkimuskohteesta lisääntyy jo haastatteluprosessin aikana.  

Ennen varsinaisten haastattelujen tekemistä haastattelukysymykset testattiin ulkomaisilla 

opiskelijoilla. Näistä haastateltavista kolme tuli Helsingin yliopistosta tutkijan lähipiiristä ja 

kaksi muuta olivat AYY:n entisiä toimijoita. Pilotointi mahdollisti haastattelukäytänteiden 

hiomisen ja haastattelukysymysten testaamisen. Saadussa palautteessa kysymykset koettiin 

laajoina, mikä hankaloitti vastaamista. Laaja lähestyminen on ollut kysymysten tarkoitus ja 

vahvisti näkemystä siitä, että kysymykset eivät sanoita valmiiksi, mitä haastateltavien 

pitäisi kertoa aiheesta. Esiselvityksen pohjalta kuitenkin muodostettiin pääkysymyksien alle 

tukikysymyksiä, joilla voitiin avustaa haastateltavia puhumaan laajojen aiheiden ympärillä. 
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Näin haastateltavat saattoivat yhä aloittaa kysymykseen vastaamisen laajasti omasta 

tulokulmastaan, mutta heille esitettiin myös rajatumpia kysymyksiä.  

Taulukko 2: Haastattelukysymykset. 

1. What are the most important communities in your life? Why? 

• What kind of roles do you have in those communities? 

• How have you been able to be in touch with them? 

2. What things are you most motivated to use your time for? Why? 

• Do you use a lot of time for something that doesn't motivate you? 

3. Can you please tell me about your path to Aalto University?  

• How well did you feel you were able to participate in the orientation program? 

4. What do you wish to get from your time at Aalto University? 

• Why are you motivated for those things? 

5. How well do you feel you have done at Aalto University? 

• Do you feel that you have met your own goals? 

• Have you been able to go forward with your goals? 

6. Do you feel that the things you do at Aalto University are meaningful?  

• Can you give examples? 

7. Do you believe that you can influence things that matter to you at Aalto University?  

• If yes, how? / If not, why not? 

8. What are your most memorable moments with other students here?                   

These can be good and bad.  

• What makes those moments memorable? 

• How do you interact with other students? 

9. What are your most memorable moments with professors or other staff here?  

These can be good and bad. 

• What makes those moments memorable? 

• How are you in contact with professors or researchers outside the lessons? 

10. Do you feel close to people at the university? 

• How is this shown? 

• Where do you look for support? 

• Do you feel this could be improved? 

• How do you feel you support other people here? 
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11.  Are you involved in any student organisations or campus jobs?  

              (or: You said earlier that you are involved/ not involved in…) 

• If yes, what do you do, and how it affects your experience of what we have talked about?  

• If no, could you see yourself being more involved? 

12. How do you think your experience of the Aalto community is different from students who are not 

international students? Or are they similar? 

• How do you feel perceptions about you affect your experience at Aalto? 

• How do you feel your own life experiences influence your experience at Aalto? 

• What it means to be english-speaking student in Aalto? 

• In University's AllWell? questionary international students have a higher rate of burn outs than 

Finnish students. What you think could be behind these results? 

13. In your opinion, who should be responsible for your engagement with Aalto University?  

• Is there someone who is better able to take responsibility? 

• Is there someone who has a larger obligation to take responsibility in your engagement with Aalto 

University? 

• What kind of support would you want from the Aalto community? 

14. What was missing from the interview that could have given you an opportunity to tell your point 

of view? 

15. Was there anything bothering you during the interview? 

Varsinaiset haastattelut pidettiin etäyhteydellä Zoom-palvelun kautta. Haastateltaville 

tarjottiin myös mahdollisuutta sopia muunlaisen etäyhteyden hyödyntämistä, mutta tämä ei 

tullut tarpeelliseksi. Ratkaisu etähaastatteluiden tekemisestä tehtiin silloiset 

koronarajoitukset huomioiden, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua haastatteluun. 

Etänä haastattelemisen etuna oli myös, että se mahdollisti tehokkaan ja joustavan 

aikatauluttamisen tapaamisille. Kaikki varsinaiset haastattelut saatiin sovittua kolmen 

viikon aikajaksolle viikko rekrytoinnin aloittamisen jälkeen. Haittapuolena oli, että 

etähaastattelussa tutkija ja haastateltava jäivät keskenään etäisiksi. Kasvokkaista 

kohtaamista korvasi videoyhteys, mutta yksi haastateltavista käytti mahdollisuuden puhua 

ilman videota. Tutkittaville jaettiin sähköpostilla tietoon perustuvan suostumuksen lomake 

(katso liite 2) sähköisesti allekirjoitettavaksi ja sen sisällöistä keskusteltiin ennen 

haastattelujen aloittamista.   

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidusti. Haastattelu seurasi kysymysrunkoa (taulukko 

2), mutta haastateltava oli vapaa nostamaan omia aiheita esille ja myös haastattelija esitti 
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omia tarkentavia kysymyksiään haastateltavan nostamiin asioihin. Keskustelut käytiin 

englanniksi. Haastattelut kestivät lyhimmillään vajaan tunnin ja pisimmillään hieman päälle 

kaksi tuntia. Harkinnassa oli, että tarvitsisiko ilmoittautuneista kutsua lisää ihmisiä 

haastateltavaksi. Haastatteluissa käytiin kuitenkin käsitellyt aiheet perinpohjaisesti läpi eikä 

viimeisiltä haastateltavilta tullut enää huomattavia uusia tulokulmia keskusteluun, joten 

uusien haastateltavien hankkiminen ei koettu tuovan lisäarvoa aineistolle. Haastattelut 

kestivät lopulta kokonaisuudessaan 18 tuntia ja 35 minuuttia. Aineistoa kertyi puolestaan 

249 Word-sivun verran (131 316 sanaa).  

Haastatteluaineiston litterointiin käytettiin Otter.ai-palvelua. Otter on täysin tekoälyyn 

perustuva pilvipalvelu, joka kääntää englanninkielistä puhetta tekstimuotoon. Otter-

palvelun tekemät litteraatiot tarkistettiin ja niihin lisättiin huomioita. Aineiston 

litteraatiopohjaan lisättiin mukaan erilaiset äännähdykset (ööh), puheen aikana tulleet 

pidemmät tauot (…), puheen katkokset (-) ja merkittiin hakasulkuihin muut tutkijan omat 

huomiot ([nauraa]). Tarkempia tietoja ei koettu tarpeelliseksi merkitä, sillä tutkimuksen 

kohteena on esille tuotavat sisällöt eikä se, kuinka haastateltava tuottaa sitä. Haastateltavilta 

pyydettiin erikseen lupaa säilyttää nauhoituksia Otterissa, ja ne poistettiin sieltä välittömästi 

lopullisten litteraatioiden valmistuttua. Tutkielmassa esitetyt sitaatit on käännetty suomeksi 

tutkijan toimesta muuttaen niitä myös hieman selkeämuotoisempaan muotoon (alkuperäiset 

englanninkieliset sitaatit löytyvät liitteestä 4). Jokainen haastateltu sai oman henkilökoodin 

(H ja numero), joka annettiin satunnaisessa järjestyksessä. Sitaateista poistettiin myös 

joitain tunnistetietoja, joiden perusteella haastateltavia olisi voinut tunnistaa (ilmoitettu 

hakasulkeissa).  

3.3 Konstruktivistinen aineistolähtöinen teoria 

Glaserin ja Straussin kehittämässä aineistolähtöisessä teoriassa nähdään, että noudattamalla 

tiettyjä tutkimuksellisia strategioita laadullisesta aineistosta voidaan johtaa teorioita 

selittämään aineistosta nousevia ilmiötä. He esittävät aineistolähtöiseen tutkimukseen 

keinoiksi esimerkiksi: 1) aineiston keräämisen ja analysoimisen yhdenaikaista tekemistä 2) 

koodien ja kategorioiden muodostamista aineistosta nousevista asioista 3) jatkuvaa 
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arviointia 4) aineiston keruun perustamista muodostuvan teorian ympärille 5) 

kirjallisuuskatsauksen tuottamista vasta itsenäisen analyysin jälkeen 6) kirjoittamalla 

muistiinpanoja analyysin aikana. Olennaista on, että analyysi tehdään aineistosta nousevista 

kokonaisuuksista eikä ulkopäin asetettujen hypoteesien pohjalta. (Charmaz, 2006, s. 4–6.)   

Glaserin ja Straussin lähestyminen aineistoon on alun alkaen ollut positivistinen, jolloin 

tutkimuksessa on etsitty syy-seuraus-suhteita ja pyritty yleistettävyyteen (mts. 125–26). 

Tällöin aineistosta muodostettava teorialla nähdään vastattavan pysyviin ominaisuuksiin 

(Charmaz, 2014, s. 242). Kathy Charmaz on kuitenkin työstänyt teoriaa omaksi 

konstruktivistiseksi lähestymistavakseen, jossa tutkittavaan aineistoon suhtaudutaan 

tulkitsevasti ja tilannesidonnaisesti. Charmaz näkee tiedon olevan sosiaalisesti tuotettua ja 

todellisuuksia olevan siten monia. Konstruktivistisessa aineistolähtöisessä tutkimuksessa 

(KAT) vastataan siihen, kuinka (ja myös miksi) tutkittavat muodostavat niin merkityksiä 

kuin toimintaa tutkittavassa kontekstissa. Konstruktiivisessa lähestymisessä päättely on 

abduktiivista. Charmaz näkee, että tutkija ei ole irrallaan tutkimastaan maailmasta, vaan 

tutkimustuloksia konstruoidaan omien kokemuksien, havaintojen ja tutkimusprosessien 

kautta. (Charmaz, 2006, s. 129–131.)  

Charmazin ohjeistuksia aineistolähtöiselle analyysille alettiin seurata aineiston keräämisen 

jälkeen. Charmaz (2006, s. 148) huomauttaa, että KAT:a ei tule ottaa sääntökirjana, vaan 

ohjeistuksena oman tutkimuksen suunnan löytämiseksi. Tärkeintä tutkijalle on olla 

pakottamatta aineistoa haluttuun muotoon, vaan reflektoida ja haastaa omat 

ennakkokäsitykset. Tällöin tutkija toimii omien kokemuksien ja sopivaksi koetun 

viitekehyksen pohjalta, mutta palaa takaisin aineistoon tuottaen havainnoista omia 

päätelmiä, jotka keskustelevat aiemman tutkimuksen kanssa. (Mts. 68.)   

3.4 Analyysiin toteutus 

Analyysi seurasi konstruktivistisen aineistolähtöisen teorian suosituksia. Charmaz (2006, s. 

131) korostaa tutkijan oman itsereflektoinnin merkitystä osana tutkimusprosessia. 

Aineistolähtöiselle analyysille tyypillisesti tutkimusprosessi ei edennyt kronologisesti, vaan 
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liikkui aina tarvittaessa eri analyysivaiheiden välillä uudelleen muotoutuen, kunnes 

aineistosta ei havaittu uusia asioita.   

Koodaukseen käytettiin Atlas.ti 9-ohjelmaa, jota käytetään aineistolähtöisen analyysin 

työkaluna jäsentelemään aineistoa. Esimerkki koodauksesta on esitetty taulukossa 3. Avoin 

koodaus toteutetaan nimeämällä jokaiselle ajatukselliselle kokonaisuudelle yksi oma 

koodinsa (Charmaz, 2006, s. 53). Koodattavat tekstikokonaisuudet muodostuivat 

Charmazin ohjeita seuraten yleensä virkkeistä tai lauseista, jotka kuvasivat yksittäistä 

tilannekuvausta, teemaa, argumenttia tai tunnetilaa (esim. taulukko 3:ssa on yhdestä 

puheenvuorosta muodostettu kaksi avointa koodia). Nämä kokonaisuuksille nimetyt koodit 

toimivat tutkimuksen aikana ikään kuin sanahakemistona, jolla aineistoa pystyi 

käsittelemään tehokkaasti. Avoimessa koodaamisessa noudatettiin nopean liikkumisen 

periaatetta (mts. 48–50), jossa yksittäisiin koodeihin ei takerruttu ja jääty ennakoivasti 

analysoimaan. Tässä vaiheessa jokainen koodi oli nimeltään ainutlaatuinen, ja niitä syntyi 

1549 erilaista. Koodauksen aikana tehtiin saman aikaisesti muistiinpanoja 

prosessikirjoittamalla ne suoraan tutkimuksessa käytettyyn maisterintutkielman pohjaan.   

Charmazin (2006, s. 57) ohjeita seuraten avoimesta koodauksesta siirryttiin 

fokusoituneeseen koodaukseen, jossa tarkasteltiin yksittäisiä koodeja yhdistäviä 

merkityksiä. Näitä havaintoja oli muodostunut myös avoimen koodauksen aikana, joiden 

vihjeitä seurattiin tässä vaiheessa. Fokusoidussa koodauksessa muodostettiin eri avoimia 

koodeja yhdistäviä kategorioita, joille muodostettiin omat tiedostokansionsa. Tämän 

jälkeen käytiin läpi Atlakseen järjestettyjä koodeja ja ne sijoitettiin niitä kategorioita 

kuvaaviin kansioihin. Yksittäinen koodi saattoi tulla sijoitetuksi useampaan kategoriaan. 

Muodostettuja kategorioita ovat esimerkiksi luvussa 4.2 esitellyt teemat (kielikysymys, 

sosiaaliset verkostot jne.). Näistä oli ennen analyysin aloitusta tarkoitus muodostaa 

tutkimustuloksen ydin, mutta aineistoon tutustuessa ne muodostivat sisällössä keskenään 

odottamattomia merkityksiä, jotka ohjasivat tutkimusta osallisuuden laajempaan 

havainnointiin. Esille nousi esimerkiksi myös haastateltavien näkemykset omasta roolista 

osallisuudessa. Tätä myöten omiksi kategorioikseen tuli myös haastateltavien toimintaa 

kuvaavia strategioita (asennoituminen, hakeutuminen jne.).   
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Fokusoidun koodauksen kanssa alkoi osittain samanaikaisesti kokonaiskuvan 

muodostaminen aineistosta, mitä varten toteutettiin aksiaalista koodausta. Analyysivaiheen 

tarkoituksena on jatkotyöstää fokusoidun vaiheen koodeja. Tällöin määritellään 

fokusoidussa koodauksessa muodostettujen kategorioiden sisältö järjestelemällä siihen 

kuuluvat koodit keskenään alakategorioihin ja myös etsimällä yhteyksiä kategorioiden 

välillä (Charmaz, 2006, s. 60–61). Kategoria-kansioiden sisällä olevat koodit ryhmiteltiin 

keskenään samoja asioita tarkoittaviin alakategorioihin (esim. taulukko 3:n toimiminen 

englanniksi). Kategorioiden välisiä yhteyksiä kuvaavat pääkategoriat muotoutuivat 

puolestaan sen mukaan, kuinka ne onnistuivat kattamaan sisäänsä aikaisemmin 

muodostettuja kategorioita. Tämän analyysin myötä aineiston pääkategoriat muodostuivat 

osallisuutta kuvaavien olosuhteiden (luvut 4.1 ja 4.2), sitä koskevan toiminnan (luku 4.3) ja 

sen seuraamuksiin vastaaviin kategorioihin (luku 4.4). Lista muodostetuista 

pääkategorioista, kategorioista ja alakategorioista on luettavissa liitteistä (liite 3). Osista 

muodostetuista kategorioista tai alakategorioista luovuttiin analyysin aikana, sillä niiden ei 

arvioitu tuovan lisäarvoa tutkimustulosten kokonaisuudelle. Pääkategoriat muotoutuivat sen 

mukaan, kuinka ne onnistuivat kattamaan sisäänsä aikaisemmin muodostettuja kategorioita.  

Taulukko 3: Esimerkki koodauksen toteuttamisesta (otettu haastattelusta H8). 

Aa, hm. Tarkoitan, joskus olen 

hieman epäröivä ja lähestyn jotakuta, 

koska joo, koska en puhu kieltä. 

Vaikka kaikki ihmiset, useimmat 

ihmiset täällä, puhuvat täydellistä 

englantia. Eli joo. Tai esimerkiksi en 

pidä englannin puhumisesta 

julkisesti, niin kun esittää itseäni 

ulkomaalaisena. 

Avoin koodi: Henkinen kynnys vuorovaikuttaa 

kielellisen erottautumisen vuoksi 

Kategoria: Kielikysymys 

 

Alakategoria: Toimiminen englanniksi 

 

Pääkategoria: Osallisuuden mahdollistajat ja 

estäjät 

Ja myös siksi, että esimerkiksi kun 

siellä on esimerkiksi Telegram-

ryhmissä keskustelut on joskus 

englanniksi, niin voin seurata niitä ja 

joskus ne vaihtuvat suomeksi. Ja niin 

kuin jos tiedän, että jotain tärkeää on 

 

Avoin koodi:  

Tiedon hukkuminen Telegramissa kielen taakse 

 

Kategoria: Kielikysymys 
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tekeillä, niin käännän sen, mutta 

joskus vain vilkaisen niitä. Ja olen 

kuin, okei, en tiedä mitä siellä 

tapahtuu. Ja joo, luulen vähän kuin 

jääväni tiedosta paitsi sen takia. 

Alakategoria: Kielen merkitys osallistumiselle  

Pääkategoria: 

Osallisuuden mahdollistajat ja estäjät 

Analyysin pohjalta muodostui vielä havaintoja kokoava malli. joka esitellään luvussa 5.1. 

Mallin muodostamisen jälkeen palattiin tutkimuskirjallisuuden pariin jatkamaan 

tutustumista, millaista tutkimusta on aineistosta löydetyistä aiheista tehty. Analyyttisen 

käsittelyn jälkeen oli mahdollista palata tutkimuskirjallisuuden pariin ja reflektoida 

kriittisesti, kuinka aikaisempi tutkimus keskustelee aineiston näkemyksien kanssa. 

 

4. TULOKSET 

Ensiksi avataan osallisuuden kokemukselle tärkeiksi nousseita tekijöitä sekä niiden 

mahdollistajia ja esteitä, jotka vaikuttavat ulkomaalaisten opiskelijoiden tarpeiden 

saavuttamiseen (ensimmäinen ja toinen tutkimuskysymys). Kolmanneksi esitellään niitä 

strategioita, joilla ulkomaalaiset opiskelijoiden voi nähdä pyrkivän itse toteuttamaan 

osallisuutta ja tavoittamaan tarpeitaan (kolmas tutkimuskysymys). Näiden jälkeen tuodaan 

esille havaintojen tekemisen aikana muodostunut käsitys resurssien merkityksestä 

ulkomaalaisten opiskelijoiden osallisuuden prosessin seuraamuksille (neljäs 

tutkimuskysymys). Jokaisen luvun päätteeksi näitä tuloksia keskustelutetaan aikaisemman 

tutkimuksen kanssa.  

4.1 Osallisuuden mahdollistajia ja esteitä 

Haastateltavat jakoivat yliopistosta kokemuksiaan, joiden nähtiin liittyvän osallisuuden 

kysymyksiin. Oli selvästi havaittavissa erilaisia tekijöitä, joiden koettiin joko edistävän 

positiivista kokemusta tai estävän sitä. Haastateltavien osallisuuteen liittyvät kysymykset 

käsittelevät ympäristöön sopeutumista, sosiaalisia verkostoja, yliopistotoimintaa, eri kielillä 

puhumista, asenneilmapiiriä ja heidän sosioekonomista asemaansa. Oli myös selvää, että 
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koronavirustilanne vaikutti negatiivisesti kokemuksiin. Seuraavaksi näitä kategorioita 

avataan omissa alaluvuissaan. 

4.1.1 Ympäristöön sopeutuminen 

Osallisuuden vaikuttavana tekijänä nousi esille ympäristöön sopeutumisen merkitys. 

Ulkomaalaiset opiskelijat tulevat lähtömaista, jonka institutionaalisen ja kulttuuriset 

käytänteet voivat olla hyvin erilaiset kuin suomalaisilla opiskelijoilla. Suomalaisilla 

opiskelijoilla koettiin olevan valmiina sosiaalikulttuurinen pääoma, jonka pohjalta heidän 

on helpompaa sopeutua yliopistoympäristöön. Sopeutuminen onkin vaatinut haastateltavilta 

paljon omakohtaista työtä. 

H3: Ai niin, niille ihmisille, jotka ovat asuneet Suomessa, koko elämänsä tai niin 

kun ovat tutumpia opiskelijakulttuurin kanssa, öh, on paljon asioita, jotka niin kun 

ovat heille hyvin ilmeisiä, jotka eivät ole kansainvälisille opiskelijoille. 

H9: Ja niin ja, ja vaikka [suomalaisen opiskelijan] perhe on taloudellisesti 

vaikeassa tilanteessa, niin vanhemmilla on luultavasti tarpeeksi kulttuuritaustaa 

ymmärtääkseen kaikki ongelmat. joita heidän lapsensa saattavat kohdata 

yliopistossa, he voivat lukea asiakirjoja, kun ne ovat suomenkielisiä. – – Jos joudut 

ongelmiin yliopistossa, se voi olla jotain, mikä suomalaisille vanhemmille voi olla 

helppoa, se voi olla helpompaa kuin vanhemmille Intiassa tai miten vaan. Ja se 

saattaa myös lisää painoa. Ja loppujen lopuksi täältä olevat ihmiset ovat kotona. Ja 

he tuntevat kulttuurin, he tuntevat ihmiset, he ovat luultavasti itsevarmempia, öh, 

puhua instituutioiden tai ihmisten kanssa ja hakea heidän apuaan. 

Myös Lähteenojan (2010, s.103) mukaan opiskelijat voivat erota toisistaan kotoa saadun 

kulttuurisen pääoman perusteella. Tämä vaikuttaa opiskeluympäristön tulkitsemiseen ja 

toimintamallien omaksumiseen. Erot kulttuurisessa pääomassa voivat näkyä erityisesti, jos 

alalla on tyypillisesti paljon piilotietoa. (mt.) Suomalaiseen kulttuurin kehykseen voi nähdä 

kuuluvan piilotietoa, joka ei ole ulkomaalaisten opiskelijoiden suoraan tavoitettavissa. 

Tämän voi nähdä stressin lähteenä uuteen maahan muuttavalle opiskelijalle. Esimerkiksi 

kiinalaisilla opiskelijoilla on tutkittu kokevan yhdysvaltalaiseen yliopistoon siirtyessä 

merkittävää akateemista stressiä erilaiseen opetuskulttuurin sopeutuessa (Yan & Berliner, 

2009). 
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Haastateltavat kokivat ulkomaalaisten opiskelijoiden tarvitsevan erityistä tukea 

yliopistoelämään tutuksi pääsemiselle. Haastateltavat eivät kuvailleet kokeneensa 

varsinaisia kulttuurishokkeja vaan eksymisen tunnetta, mihin nähtiin tärkeäksi avuksi 

orientaatio-ohjelmaan osallistuminen.   

H5: Ja myös siksi, että ensimmäinen kurssi painottui kampuksella oloon, joten 

kävimme luennoilla joka päivä ja meillä oli esittelyjä. Joten se oli tavallaan yhteistä 

asiaa selvittää, miten kaikki toimii, missä kaikki sijaitsee. Joten olimme tavallaan 

eksyksissä, ja se toi meitä yhteen. Ja minusta tuntui, etten ole ainoa, joka ei 

ymmärrä mitä ympärillä tapahtuu. Joten siinä mielessä, niin, siinä mielessä se oli 

melko hyvää ja helpompaa? 

Varsinaisen orientaatio-ohjelman lisäksi haastateltavat kertoivat kokemuksistaan 

tuutoriryhmistä. Vertaistuki nähtiin itsessään voimavarana, sillä saattoi jakaa yhdessä 

kokemuksen eksymisestä. Kokemukset tuutoroinnista olivat puolestaan hyvin vaihtelevia. 

Parhaimmillaan tuutorit mahdollistivat ihmisiin tutustumisen ja opiskelijatoimintaan 

mukaan pääsemisen, mutta institutionaalisen tuen suhteen koettiin jäävän pitkälti oman 

selvittelyn varaan. Orientaation aikana haastateltavissa oli kokemuksia yksinjäämisestä 

viisumien ja lukuvuosimaksujen selvittämisessä. Osissa tapauksissa syyn nähtiin olevan, 

että suomalaiset tuutorit eivät osanneet käsittää fuksiensa erityistarpeita (H3:n sitaatti). 

Mielenkiintoista on, kuinka tuutoreita kuvailtiin joko tahoina, joihin voi ottaa yhteyttä tai 

tahoina, jotka ottavat heihin yhteyttä. Edellisen tulkinnan esittäneet haastateltavat kertoivat 

myös lämpimästi orientaatiomuistoistaan (H9:n sitaatti).   

H3: Öö, ja meillä oli ohjaajia enimmäkseen suomalaisesta kandiohjelmasta. Öö, ja 

jotkut heistä olivat myös maisteriopiskelijoita. Mutta aa uskon aidosti, että 

tutorointi oli hieman vioittunutta. Ahm, koska tietysti, hmm, ei ollut mitään 

mahdollisuutta tietää, mitä me tarvitsimme, tai se oli hyvin uutta, koska olimme 

kaikki niin kun 18-20-vuotiaita, jotka tulivat uuteen maahan ja mantereelle. Ja se 

on jotain, jota kukaan tuutoreista ei ollut kokenut. 

H9: Joo. Niin ja joo, sinä päivänä kun saavuin tänne, niin tuutori tuli minua 

vastaan. Ja sitten hän sanoi, että heillä on tervetuliaisjuhlat tänä iltana ja kysyi 

haluaisinko tulla. Ja niin minä pudotin matkalaukkuni ja menin hänen kanssaan 

jonnekin ja menin saunaan Suomessa, niin kun ensimmäisenä iltanani ja se oli tosi 

mahtavaa. 

Vaikka haastateltavat lähtökohtaisesti kokivat orientaation tärkeänä, oli heidän 

osallistumisen aste orientaatio-ohjelmaan kuitenkin vaihtelevaa. Haastatelluista erityisesti 
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maisteriopiskelijat eivät välttämättä osallistuneet orientaatioon, sillä heille ei järjestetty 

heille kohdistettua ohjelmaa tai sen merkitystä ei ollut ymmärretty vielä saapumisen aikaan 

(H2:n sitaatti). Selkeästi myönteisempiä kokemuksia oli kandivaiheen opiskelijoilla. 

Maisterivaiheen opiskelijat taas puhuivat orientaatiosta omakohtaisena työnä, jolloin he 

ottivat itse selvää tarvitsemistaan asioista ja tutustuivat ympäristöön. 

H2: Joten kuuntelin silloin toista amerikkalaista kämppäkaveriani, joka oli tullut 

pari kuukautta aikaisemmin tekemään kesäohjelmaa. Hänellä oli siis jo noin 

kolmen kuukauden kokemus Suomesta. Joten kun saavuin syyskuussa, hän oli niin 

että, “Oi orientaatio, sinä voit, et tarvitse sitä, vähät siitä, me vain teemme omat 

juttumme. Ja sitten, jos tarvitset apua, niin sinulla on minut.”, ja se oli tyhmää, 

minun ei olisi pitänyt kuunnella häntä. 

Myös Backin (2020) mukaan Aalto-yliopiston asiantuntijahaastattelujen mukaan 

ulkomaalaiset opiskelijat ovat osoittaneet Aalto-yliopistossa kiinnostusta heille suunnattuun 

orientoivaan toimintaan, mutta itse osallistuminen on kuitenkin ollut vähäistä. 

Haastattelujen perusteella voi esittää, että merkittävä tekijä osallistumisasteeseen on 

onnistunut tuutorointi. Haasteena orientaation onnistumiselle voi nähdä ulkomaalaisten 

opiskelijoiden hyvin erilaisten kulttuuristen lähtökohtien ja tarpeiden huomioiminen.  

4.1.2 Sosiaaliset verkostot 

Sosiaaliset verkostot nostettiin tärkeäksi tekijäksi yliopistoon kiinnittymiselle. 

Muodostetuilla ihmissuhteilla esitettiin olevan itseisarvonsa. Merkityksellisiltä ihmisiltä 

saadaan tukea ja heidän kanssansa kasvetaan ihmisinä. Tällaisia merkityksellisiä ihmisiä 

olivat lähtökohtaisesti kanssaopiskelijat. 

H9: Luulen, että tärkein syy siihen, miksi minä, miksi minulla oli hyvä kokemus 

täällä, oli itse asiassa lähtöisin opiskelijoista, ei mistään mitä yliopisto teki itse, niin 

kun opiskelijayhteisö tekee siitä hienon yliopiston. 

Ihmissuhteiden merkityksen korostaminen sopii yhteen itseohjautuvuusteorian käsitykseen 

yhteisöllisyyden psykologisesta perustarpeesta. Baumeister ja Leary (1995) esittävät, että 

ihmisillä on luonnostaan tarve muodostaa ja ylläpitää vähintään vähimmäismäärä kestäviä, 

positiivisia ja merkittäviä ihmissuhteita. Arthurin (2017) mukaan yliopisto onkin 

ulkomaisille opiskelijoille ensisijaisesti sosiaalinen ympäristö. Haastatteluissa 

verkostoituminen ei näyttäytynyt kuitenkaan vain sosiaalisena kysymyksenä. 
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Verkostoitumiseen voitiin suhtautua myös tarkoitushakuisesti. Niiden kautta koettiin 

saavan myös hyödyllistä tietoa. Etenkin maisteriopiskelijat kuvasivat verkostoitumista 

myös tapana päästä syventymään oman alan kysymyksiin ja edistää omaa työllistymistä 

H10: Olen täällä [Aallossa] nyt, koska näkökulmani tai lähestymistapani 

verkostoitumiseen on erilainen kuin, kun tulin tänne ensimmäistä kertaa vain 

saadakseni ystäviä. Ja nyt haluan vain verkostoitua. – – Ja myös koulu voi myös 

johdattaa minut olennaisiin verkostoihin. Joo. Ja myös samanlaiset ihmiset antavat 

minulle enemmän ajateltavaa ja oivalluksia. Normaalisti, jos ympärilläsi on vain 

teknologia-alaa, et tietäisi siitä paljon muilla aloilla. 

Merkittävimmät sosiaaliset verkostot muodostettiin muiden kansainvälisten opiskelijoiden 

kanssa. Toiset kansainväliset opiskelijat koettiin tarjoavan tärkeää vertaistukea (H4:n 

sitaatti). Yhteisten kokemuksien ja haasteiden jakaminen nähtiin tekevän helpoksi lähestyä 

toisia kansainvälisiä opiskelijoita. He ovat tutustuneet keskenään orientaatiossa, luennoilla, 

tapahtumissa ja opiskelija-asuntoloissa. Tämän edistämiseksi ehdotettiin myös tukiryhmien 

järjestämistä (H3:n sitaatti). 

H4: Mutta yhteisönä sanoisin, että niin kun tänä vuonna tulleet uudet opiskelijat, 

niin kun kansainvälisessä opiskelijayhteisössä, niin uskoisin olevamme todella 

läheisiä. Ja me- koska me jaoimme paljon kokemuksia, samanlaisia kokemuksia. 

Minusta tuntuu, että se olisi yhteisö, jota olen lähimpänä opiskelijayhteisöistä. 

H3: – – ja [tärkeää olisi] myös jonkinlaisen tukiverkon muodostaminen, sillä niin 

kun tietysti, kansainvälisen opiskelijan öö kokemus on aivan erilainen kuin 

suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Öö ja on enemmän mahdollisuuksia sille, että 

kansainvälinen opiskelija ei niin kun integroidu kokonaan. Eli niin kun olisi 

sellaisia tukiverkkoja, joissa voi keskustella paperityöstä tai erilaisista 

hämmentäviksi koetuista asioista suomen kielessä tai suomalaisessa kulttuurissa, 

niin joo, ne ovat tarpeellisia ja niitä voisi tehdä myös itse. 

Suomalaisten tunteminen toi mukanaan hiljaista tietoa, joka ei muuten olisi välttämättä 

välittynyt ulkomaalaisille opiskelijoille (H9:n sitaatti). Suurimpana verkostoitumisen 

ongelmana kuitenkin nostettiin tutustuminen heidän kanssansa. Suomalaisiin pääsi lähinnä 

tutustumaan, mikäli nämä itse hakeutuivat mukaan kansainvälisiin piireihin. Vastaavasti 

ulkomaalaisilla opiskelijoilla ei joko ollut mahdollisuuksia tai suomalaisten ei koettu 

haluavan olla tekemisissä heidän kanssansa. Haastateltavat saattoivat kokea jopa 

epäsopivana yrittää lähteä rikkomaan suomalaisten piirejä, joihin heidän nähtiin olevan jo 

tyytyväisiä. Haastatteluissa ilmiön syyksi epäiltiin sitä, että valtaosa ulkomaalaisista 
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opiskelijoista aloittaa opinnot maisterivaiheessa, jolloin suomalaiset ovat jo muodostaneet 

omat kaveripiirinsä (H11:sta sitaatti).   

H9: Minulle kävi ensimmäisenä vuonna niin, että minulla oli suomalainen ystävä, 

joka aloitti samaan aikaan kuin minä. Hän siis myös opiskeli samaan aikaan. Ja 

jossain vaiheessa hän puhui, että “Oi, me tehdään tätä tapahtumaa, jossa fuksit 

järjestävät itse tapahtuman, miksi et ole siinä?” Ja minä olin niin kun, no, en 

tiennyt siitä. Kukaan ei kertonut minulle siitä. Ja hän sanoi "Hei, lisään sinut 

ryhmään." 

H11: Sitten taas ajattelen, että mikä on myös ehkä samanlaista, että ainakin minun 

tietääkseni ensimmäisen vuoden opiskelijoissa todella paljon suomalaisia, jotka 

muuttavat vuosittain Helsinkiin aloittamaan opinnot. Joten he ovat vähän 

samanlaisessa tilanteessa myös, jossa he ovat uudessa kontekstissa ja etsivät 

ystäviä. Mutta koska uskon, että useimmat kansainväliset tutkinto-opiskelijat 

aloittavat Aallossa maisterivaiheessa, he eivät tavallaan kohtaa toistensa kanssa. 

Ja kuten myös vaihto-opiskelijat ja kandidaatit niin he tulevat myöhemmin, joten 

he eivät todella tapaa näitä ihmisiä. 

Moni haastateltavista ilmaisi halunsa päästä keskustelemaan oman alansa asioista. Oman 

alan akateemiseen yhteisöön pääsemisessä opettajat nähtiin tärkeinä henkilöinä, mutta 

heihin ei kuitenkaan oltu yhteyksissä opetuksen ulkopuolella. Opetushenkilökuntaa ei 

koettu luonnollisena lähestyä opetuksen ulkopuolella ja tällöinkin keskusteltavat asiat 

koskivat kursseja (H10:n sitaatti). Opettajiin saatettiin suhtautua vain palveluntarjoajina 

(H6:n sitaatti). Varsinaisia kohtaamisen paikkoja ei ollut eikä opettajilla koettu olevan aikaa 

syvällisemmille kohtaamisille. Muistettavimpia kohtaamisia olivat kuitenkin esimerkiksi ne 

odottamattomat tilanteet, kun heihin on törmännyt kampuksella tai päätynyt syömään 

yhdessä opiskelijaruokalaan. Yhteydenpitoa koettiin helpottavan, jos opettajat tekivät 

itseään lähestyttävimmiksi kursseillaan. Tästä haastatellut kertoivat esimerkiksi tilanteista, 

joissa opettajat olivat omien työtehtäviensä ulkopuolella auttaneet heitä viisumien ja töiden 

saamisen kanssa.   

H10: Tai minun tapauksessani on hyvä, että koska kuten minulla yleensä on jotain 

erityistäkin puhuttavaa [opettajille], mutta luultavasti joillakin ystävistäni, heillä ei 

ole mitään erityistä muuta kuin koulutehtävät, joten heillä oli vaikeuksia saada 

yhteyttä opettajaan. 

H6: Joo, ja tällä kertaa, joten todennäköisesti vain tarjoamalla palvelua. Ja 

yleensä katson mieluummin luentoja jälkikäteen, kuten katsomalla tallenteita. 

Tietysti, jos et ole säntillinen osallistumisessa, esimerkiksi jos on jotain 

aktiviteetteja, joihin minun pitäisi osallistua. Ja enimmäkseen näyttää siltä, että he 
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tarjoavat minulle palvelua. Ja siellä ei ole juurikaan yhteyttä [opettajaan]. 

[Haastattelija: Mm.] He vain tarjoavat palvelun ja sitten siirrymme eteenpäin ja 

unohdan sen. 

Yliopistossa olemiseen vaikuttivat myös sen ulkopuoliset verkostot, jotka voitiin kokea 

yliopiston verkostoja tärkeämmiksi. Merkittäviä tukihenkilöitä olivat kotimaassa olevat 

perheet ja kaverit. Heidät kuvailtiin yleisimmin tahoiksi, joilta haettiin tukea yliopistossa ja 

Suomessa oloon. Myös Suomessa luotiin yliopiston ulkopuolisia siteitä esimerkiksi oman 

kulttuuritaustan yhteisöistä tai teatterikerhon kaltaisesta toiminnasta. 

H4: Yliopisto, kuten sanoin, minulla ei ole, vaikka minulla on ystäviä yliopistossa, 

emme ole niin läheisiä kuin haluaisin olla. Joten kaikki tukeni on vain yliopiston 

ulkopuolella, vain ihmisissä. 

H10: En tiedä, voisiko tällä hetkellä Aallossa solmimastani ystävyyssuhteesta tulla 

läheinen ystävä myöhemmin. Joten se on epävarmaa, mutta se saattaa kehittyä 

myöhemmin, kun valmistumme, mutta ensimmäisellä kerralla Suomeen tullessani 

saadut kaverit, heistä on tullut erittäin tärkeä osa minua juuri nyt. 

Muodostetut sosiaaliset verkostot näkyivät merkittävänä vedenjakajana osallisuuden 

kokemuksen muodostumiselle. Haastatelluista merkittäviä ihmissuhteita muodostaneet 

kuvasivat kokemuksiaan yliopistossa yleensä hyvässä mielessä. Ulkomaisten opiskelijoiden 

integroitumisen onnistumiseen vaikuttaakin sosiaalinen vuorovaikutus ja saatu tuki 

(Korhonen, 2015), mitä yliopistossa muodostettavat verkostot tarjoavat. Kaikki 

ulkomaalaiset opiskelijat olivat kuitenkin kokeneet verkostoitumisen haasteita ja samasta 

kertovat myös aikaisemmin tehdyt tutkimukset. Erityisenä haasteena oli tutustua 

paikallisiin opiskelijoihin, mikä on jaettu haaste myös muiden yliopistojen kanssa (esim. 

amerikkalaisista yliopistoista Kwon, 2009 ja Suomessa Kinnunen, 2003). Tämän 

kysymyksen äärelle päästään vielä myös seuraavissa luvuissa. Haasteet akateemiseen 

yhteisöön verkostoitumisessa eivät kuitenkaan välttämättä ole erityisesti ulkomaalaisia 

opiskelijoita koskeva ongelma, sillä myös suomalaisista opiskelijoista vain hieman yli 

kymmenes opiskelijoista ilmoittaa olevansa yhteydessä opetus- ja tutkimushenkilökuntaan 

opetustilanteiden ulkopuolella (Villa, 2016, s. 47). 
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4.1.3 Yliopistotoiminta  

Opiskelijoiden sitoutumista tutkineet Pascarella ja Terenzini (2005, s. 426–427) raportoivat 

katsauksessaan, että sekä akateeminen että sosiaalinen osallistuminen yliopistoon edisti 

opiskelusinnikkyyttä ja siten myös sitoutumista. Yliopistotoiminnan kategoria 

muodostettiin kuvaamaan yleensä niitä aktiviteetteja, joita toteutetaan yliopistossa. 

Tällaisiin aktiviteetteihin osallistuminen linkittyi haastateltavilla yhteen osallisuuden 

kokemuksen kanssa. 

Opiskelu oli haastateltaville keskeinen syy sitoutua yliopistoon. Ulkomaalaiset opiskelijat 

ovatkin olleet Aalto-yliopistossa tyypillisesti hyvin sitoutuneita opiskeluun (Back, 2020). 

Haastateltavat näkivät Aalto-yliopistossa tehtävän tutkimuksen olevan korkealaatuista, 

joten tutkinnon suorittamisella koettiin pääsevän uusimman tutkimuksen äärelle 

kasvattamaan omaa asiantuntijuutta. Haastateltavat odottivat Aalto-yliopiston opetukselta 

paljon ja osoittivat tyytyväisyyttä yliopistossa olemiseen, kun toiveiden koettiin 

toteutuneen. Muistettavimpia opiskelumuistoja oli muiden opiskelijoiden kanssa yhteiset 

projektit ja myönteistä kokemusta tuki niiden työelämäsidonnaisuus.  

I5: Ja myös esimerkiksi minusta tuntuu, että se tieto, jonka he antavat meille, se 

annetaan niin kuin ne päästäisivät minut sisälle alalle. – – Ja minusta tuntuu myös 

siltä niin kuin, että minusta tuntuu vähän erityiseltä, koska meillä on nämä kaikki 

monet työpajat, ja ne ovat kaikki saatavilla, jos meillä on kurssitöitä. Ja minusta 

tuntuu hyvin erityiseltä, että minulla on tämä mahdollisuus kokeilla asioita, 

tiedäthän. Ja samalla se antaa minulle painetta, että minun pitäisi tavallaan valita 

hyvin, että se tavallaan johtaa siihen johonkin eikä vain, en vain satunnaisesti 

kokeile asioita. 

Haastateltavat toivat kuitenkin esille myös opintoihin sitoutumisen kääntöpuolen.  

Opinnot voivat olla niitä harvoja asioita, joita he pystyvät täysvaltaisesti toteuttamaan 

yliopistoyhteisössä tai suomalaisessa yhteiskunnassa. Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat 

voivat olla velvoitettuja tai kokevat suurta painetta suorittaa opinnot tavoiteajassa ja 

menestyä hyvin (lisää aiheesta luvussa 4.1.5). Opintojen koettiin usein vievän merkittävästi 

aikaa muulta toiminnalta, joka olisi voinut tukea Suomessa olemista (H1:n sitaatti). Samalla 

opinnot voitiin kokea joustamattomiksi erilaisille elämäntilanteille, joita erityisesti 

ulkomaalasilla opiskelijoilla on (H5:n sitaatti).   
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H1: Haluaisin siis vain tasapainottaa opiskeluprosessia ja myös kommunikaatiota 

kuten, öö, miten todella kok-, öö, kok-, miten sanoa se sana, ihan vain tuntea 

erilainen kulttuuri ja elämäntapa Suomessa. 

H5: Ja jos he löytävät työpaikan, koska minusta tuntuu, että Aallossa on ongelma, 

kuinka meidän ohjelma on suunniteltu niin, että meidän täytyy omistaa koko aika 

opiskelulle. Mutta jos ulkomaisille ihmisille avautuu mahdollisuus tulla 

opiskelemaan, on otettava huomioon, että osa heistä todella työskentelee. Ja heidän 

pitää tehdä töitä. 

Rekrytoidessa haastateltavia heiltä kysyttiin myös, olivatko he työskennelleet yliopistolla. 

Puolet olivat vastanneet tähän kyllä, mutta haastateltavilla oli erilaisia tulkintoja siitä, 

minkä he ajattelivat työskentelyksi. Usein tällä oli ajateltu työskentelyä erilaisissa 

opintoihin kuuluvissa projekteissa, ja tällaista työelämäsidonnaisuutta toivottiin myös 

enemmän. Työskentely Aalto-yliopistolla saattoi tuoda tunnetta omasta 

merkityksellisyydestä yhteisölle (H4, joka oli avustanut kansainvälisessä 

someviestinnässä). Kaksi haastateltavista kertoi myös miettineensä tutkimusavustajaksi 

hakemista, sillä akateeminen työskentely vastasi opiskelijatoimintaa paremmin omia 

mielenkiinnon kohteita (H6:n sitaatti). 

H4: Mutta on mukavaa saada tehdä jotain, niin kuin myös englanninkieliselle 

yhteisölle sen sijaan, että odotat vain muiden tekevän jotain. Niin kuin se, että 

minulla on aktiivinen rooli ja sellainen oleminen, että teen jotain esimerkiksi 

englanniksi tai isännöin jotain englanniksi englantilaisten opiskelijoiden kanssa. 

Niin kun se tuntuu kivalta kivalta. Ja pystyä pikkuhiljaa siirtymään niin kun 

kokonaan suomalaisista asioista niin kun kansainvälisempään ympäristöön. 

H6: Aa ja minä hain opetusavustajaksi seuraavalle lukukaudelle. Uskon, että 

opetusavustajaksi tuleminen auttaa minua paljon, koska siellä on ihmisiä, jotka 

työskentelevät asioiden parissa, ja minä työskentelen heidän kanssaan. Ja sen 

pitäisi olla minulle paljon mielenkiintoisempaa. En ole erityisen kiinnostunut 

tapahtumista, kuten juhlista. 

Haastateltavien vastauksissa korostui opiskelijoiden keskinäisen toiminnan merkitys. Moni 

haastattelijoista ihasteli Aalto-yliopiston opiskelijakulttuuria, jonka he kokivat 

poikkeukselliseksi. Heidän kotimaidensa yliopistoissa ei välttämättä ollut vastaavaa 

järjestäytynyttä järjestötoimintaa. Järjestötoimintaan osallistuneiden haastateltavien 

osallisuuden kokemukset olivat selkeästi kaikista myönteisimpiä.  

H11: Pidän siis myös, odotan innolla [opiskelijajärjestön] kokouksia vain siksi, että 

sinulla on siellä sosiaalista vuorovaikutusta. Ja se vielä paranee, kun tapaatte 
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kasvotusten ja sen jälkeen tehdään asioita yhdessä. Joten joo, mielestäni siinä oli 

niin kun, hallituksessa mukana oleminen oli suurin käännekohta ikään kuin tuntea 

olevansa yhteydessä yhteisöön, kuten myös muihin ihmisiin ja saada ystäviä. 

Opiskelijatoimintaan ei kuitenkaan koettu pääsevän kokonaisvaltaisesti mukaan. Taustalla 

oli kokemus siitä, että ulkomaalaisilla opiskelijoilla on heikommat mahdollisuudet 

osallistua opetuksen ulkopuoliseen yliopistotoimintaan kuin suomalaisilla opiskelijoilla. 

Järjestötoimintaan osallistumisen haasteina oli, että se saattoi olla mahdollista vain 

kansainvälisille opiskelijoille erikseen nimetyissä killoissa ja valtaosa tapahtumista 

suunniteltiin suomalaisia opiskelijoita ajatellen. Keskustelua herätti, millaista 

ulkomaalaisille ja yleensä kansainvälisille opiskelijoille suunnattu toiminta tulisi olla. 

Vaikka kansainväliset opiskelijat ovat keskenään tärkeä vertaisryhmä, haastateltavilla oli 

halua päästä tutustumaan lisää suomalaisten kanssa. Myös kansainvälisille opiskelijoille 

erityisesti suunnitellut pestit nähtiin mahdollisuutena laajentaa erilaisten opiskelijoiden 

representaatiota, mutta toisaalta heidän haluttiin voivan hakea samoihin tehtäviin kuin 

suomenkieliset opiskelijat. Tätä esitettiin hankaloittavan kansainvälisten opiskelijoiden ja 

suomalaisten toiminnan eriyttäminen, minkä nähtiin johtuvan yhteisen toiminnan 

järjestämisen hankaluuden tunteesta. 

H9: Ja edes ihmiset, jotka yleensä arvostavat tai ajavat tätä inkluusiota, eivät 

pääse eroon helppouden ajattelemisesta. Esimerkiksi meillä oli tällä viikolla 

tapahtuma, ja minä vastasin suomalaisesta fuksiryhmästä. Ja kysyin kiltalaiselta 

ystävältä "Hei, mitä mieltä olette, pitäisikö minun lukea ryhmälleni ohjeet 

suomeksi, vaikka en ehkä silloin saa niitä oikeaan tapahtuman tunteeseen, niin 

kuin kun kamppailen sanojen ja niin edelleen kanssa, vai pitäisikö minun puhua 

heille englanniksi?" Ja [epäselvä] tämä henkilö, vaikka se on ystäväni, ja tiedän, 

että hän itse asiassa on avoin kansainvälisiä opiskelijoita kohtaan, oli niin kuin 

"Eikö kukaan muu pystyisi tähän?". Joten kuten näet, se olisi niin kuin helpoin 

ratkaisu, jos erotettaisiin taas suomalaiset kansainvälisisistä ja sitten meillä ei ole 

tätä ongelmaa. Ja joo, joskus se tekee vähän kipeää. 

Yleensä haastatteluista vahvinten esille tarve edistää ulkomaalaisten opiskelijoiden 

mahdollisuuksia osallistua opintojen ulkopuoliseen toimintaan. Ulkomaalaisten 

opiskelijoiden yliopistotoimintaan osallistumisen edistämiseksi mietittiin mahdollisuudeksi 

lisätä kohdeyhteisöjä ulkomaalaisille opiskelijoille. Hughey ja kumppanit (1999) esittävät, 

että organisaatioprosessit, jotka huomioivat tehokkaasti jäsentensä kiinnostusten kohteiden 

ja taustojen monimuotoisuuden, edistävät yhteisöllisyyttä. Yliopistotoiminnassa tulisikin 
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tämän pohjalta miettiä, kuinka yliopistosta voisi löytyä jokaiselle opiskelijalle 

omanlaisensa yhteisöorganisaatio tai ryhmänsä, ja otetaanko vähemmistöidentiteettiset 

näissä huomioon. Tärkeää olisi samalla myös saada ulkomaalaisten opiskelijoiden 

yliopistotoimintaa heidän suomalaisten kollegoidensa kanssa. Aarhusin yliopistossa 

tehdyssä tutkimuksessa sosiokulttuuriselle sopeutumiselle oli huomattavasti edullisempaa 

integroida ulkomaalaiset opiskelijat mukaan kuin pitää heidät erillään (Ozer, 2015). Näin 

yhteisellä toiminnalla olisi erityisesti merkitystä opiskelijoille, jotka haluaisivat päästä 

osaksi suomalaista yhteiskuntaa. 

4.1.4 Kohdatut asenteet  

Valtaosa haastateltavista oli kokenut olleensa tervetullut yliopistoyhteisöön. Ihmisten 

koettiin suhtautuvan myönteisesti toisiinsa ja käydyt keskustelut nähtiin toisia 

kunnioittavina. Myös hierarkian puuttuminen opiskelijoiden ja opettajien välillä oli tullut 

usealle myönteisenä yllätyksenä, sillä se ei ollut tyypillistä omassa kotimaassa. Aalto-

yliopiston suureksi vahvuudeksi koettiin etenkin sen kansainvälinen ilmapiiri, sillä 

kansanvälinen yhteisö näkyi ja kuului yliopiston arjessa (H7:n sitaatti). 

H7: – – Pidän myös siitä, että se on niin kuin hyvin kansainvälinen yliopisto. 

Opettajat, tutkijat tai myös opiskelijat tulevat myös eri maista. Ja pidän siitä myös, 

koska tuntuu kuin olisi yhdessä maassa, mutta jollain tapaa saa myös yhteyttä 

ihmisiin eri maista ja kulttuureista. 

Tästä huolimatta osa haastateltavista koki suomalaisten opiskelijoiden suhtautumisen 

ulkomaalaisiin opiskelijoihin vaikeaksi. Suomalaisiin opiskelijoihin haluttiin kuitenkin 

suhtautua ymmärtäväisesti. Haastateltavat miettivät, että myös he olisivat voineet 

suomalaisten opiskelijoiden asemassa olla ujoja tutustumaan ulkomaalaisiin opiskelijoihin. 

Varsinainen syy varovaisuuteen uskottiin johtuvan kielimuurista, joka nostaa kynnystä 

luonnolliselle lähestymiselle (H4:n sitaatti). Kielteinen suhtautuminen oli kuitenkin joissain 

tapauksissa heijastunut syrjinnän kokemukseksi opiskelijatoiminnassa, sillä 

englanninkielistä opiskelijaa ei ensisijaisesti haluttu järjestörooliin (H9:n sitaatti). 

H4: Öh, minusta tuntuu, että he ovat hyvin samankaltaisia pelkästään arvojen 

suhteen ja sellaisissa asioissa kuin toveruus ja yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys, 

joka niin kuin Aalto-opiskelijoilla on, niin se on aivan uskomatonta. Niin kuin minä 
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todella arvostan sitä. Mutta ehkä se, missä on vähän vaihtelua, niin aivan kuten 

sanoin, kuin ulkomaisten opiskelijoiden ja suomalaisten opiskelijoiden välillä olisi 

vähän jonkinlainen kuilu. Se on vain kielimuuri, rehellisesti sanottuna, siinä kaikki. 

– – Mutta muuten ei ole ollut sellaista syrjintää tai vastaavaa, puolueellisuutta tai 

muuta vastaavaa. Yhteisökokemus on aivan uskomaton. 

H9: – – Silti siitä jää vähän sellainen tunne, että kansainväliset opiskelijat pääsevät 

näihin tehtäviin, joissa he voivat vaikuttaa prosessiin, vain jos ei ole ketään muuta, 

josta valita ja tämä tunne jää vähän päälle. 

Huomioitavaa on, että lähes puolet haastateltavista oli EU ja ETA-maiden sisältä. Yksi 

haastateltavista totesi itse, että oma eurooppalainen tausta helpotti mukaan sulautumista. 

Etnisesti erottautuvilla haastateltavilla oli moninaisempia kuvauksia. He kertoivat 

kohdanneensa stereotypioita. Näihin ei kuitenkaan suhtauduttu vakavasti, vaan ne nähtiin 

luonnollisena asiana eri kulttuurien ja ihmisten kohdatessa. Osa EU ja ETA-maiden 

ulkopuolelta tulleista haastateltavista kuitenkin kertoi joutuneensa tekemään työtä 

etnisyyteen ja kulttuuriinsa kohdistuneiden väärinymmärryksien korjaamiseksi (H3:n 

sitaatti). Yksittäinen, mutta merkittävä, rasismin kokemus tapahtui omien kansainvälisten 

kavereiden kanssa, mikä myös johti kaveruussuhteen loppumiseen (H12:sta sitaatti). 

H3: Öh, ja sitten myös, en tiedä, siellä on tietysti kaikki stereotypiat siitä, että joku 

on nainen Amerikasta. Niin kun yhtäkkiä syöt mausteista ruokaa. Ja sitten hän oli 

kuin, “Oi, mutta sinun täytyy olla kuin, niin asiantunteva ja hyödyllinen ja tottunut 

mausteiseen ruokaan, koska kuin sinä olet Latinalaisesta Amerikasta.” Ja sitten 

minun on vastattava “Ei, ruokamme on Argentiinassa itse asiassa erittäin mietoa.” 

ja sellaista. Öö... joo. [Haastattelija: Mm.] Tarkoitan, että olen myös ollut, niin 

kuin seksualisoitu koska olen latinalaisnainen, kuten olen saanut todella outoja ja 

sopimattomia kommentteja, hmm ja ja niin edelleen. Mutta ihan sama. 

H12: Joten se oli tämä kerta, kun olin kuin hengailemassa ystävieni kanssa, ja yksi 

heistä ehdotti, kun puhuimme COVID-rokotteesta, että Afrikka voisi olla ikään kuin 

testikenttä, jotain sellaista. Niin kuin mitä tuo ranskalaisten professorien kaltaiset 

idiootit ehdottivat. Ja hän sanoi niin, ja okei, en ollut vihainen hänelle. Mutta olin 

niin kuin vihaisempi, koska muut eivät sanoneet hänelle mitään. – – Jotkut 

kavereistani teki pilaa mustien lasten adoptoinnista. Ja joo, he niin kuin ajattelivat, 

että mustat olivat vain siksi, että he olivat adoptoituja, tai jotain. Ja se oli todella, 

joo minulle, minä vain kerron heille, niin kuin kun se riitti, sanoin vain heille, että 

nyt riittää. Joten emme ole enää kavereita. 

Ulkomaalaisten opiskelijoiden kohtaamia asenteita ei sovi vähätellä. Vähemmistöjä 

edustavien ulkomaalaisten opiskelijat voivat kokea vähemmistöstressistä. Tässä sosiaalinen 
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ympäristö laukaisee kokemuksen tai muiston omasta stigmatisoidusta asemasta, 

ennakkoluuloista tai syrjinnästä, minkä käsittely voi vaatia jatkuvaa vaivaa (Meyer, 2003). 

Tämän on havaittu voivan altistaa etnisen vähemmistön yliopisto-opiskelijoita esimerkiksi 

masennusoireille (Wei & Liao, 2010). Näin ollen yleisellä ilmapiirillä ja vastaanottavuuden 

voi olla suuria vaikutuksia eri taustaisille ulkomaalaisille opiskelijoille. 

4.1.5 Sosioekonominen asema  

Merkittäväksi osallisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi nousi ulkomaalaisten opiskelijoiden 

sosioekonominen asema. Kiitosta sai opiskelijoiden elämisen kustannushalpuus 

terveydenhuollon, opiskelijaruoan ja opiskelija-asumisen kautta (H2:n sitaatti). Halpa 

asuminen nousi yleisimmin hyödynnetyksi taloudelliseksi eduksi. Ulkomaalaisilla 

opiskelijoilla ei kuitenkaan ole samanlaiset asemat kuin suomalaisilla opiskelijoilla (H3:n 

sitaatti). Esimerkiksi nostettiin, että kaikilla mailla ei ole tarjolla samanlaista sosiaaliturvaa 

kuin mitä suomalaisille opiskelijoille tarjotaan.    

H2: Sitä se minulle tarkoittaa, haah ööö, kiitollisuus siitä, että englanninkieliset on 

niin kuin, he saavat samanlaiset mahdollisuudet olla osa akateemisia instituutioita 

ja vaikka opetus ei ole ilmaista, kuten muillakin suomalaisilla opiskelijoilla. 

Maksan edelleen melko paljon vain ollakseni täällä niin kuin lukukausimaksujeni 

kanssa, mutta silti pidän kaikista mahdollisuuksista, kaikista sen mukana tulevista 

eduista halvasta asumisesta, halpa [epäselvä], se on siistiä. Ja niin, olen kiitollinen 

siitä. 

H3: Ja hmm se on, olen niin kuin paininut aika paljon taloudellisesti, mikä on öö 

loogista, mutta se ei ole myöskään mukavaa, koska se tarkoittaa, että en voi niin 

paljon osallistua sosiaaliseen toimintaan tai muihin asioihin ja perustarpeeni öö ne 

ja minun on myös käytettävä paljon enemmän aikaa aa työhön kuin useimmat 

ihmiset ympäriläni. Öö, niin se on, joskus tuntuu kuin minut olisi jätetty jälkeen. 

Haastatellut kokivat, että suomalaisilla ei ollut ymmärrystä ulkomaisten opiskelijoiden 

erilaisille sosioekonomiselle asemille. Haastatteluissa nostettiin myös esille, että 

ulkomaalaisille opiskelijoille asetetaan tiukempia vaatimuksia kuin suomalaisille 

opiskelijoille. Ulkomaalaisten taloudelliseen asemaan nostettiin vaikuttavan se, että moni 

haastateltavista joko maksoi lukukausimaksua tai sille saatiin rahoitus stipendin kautta. 

Vaikka stipendi takasi taloudellista turvaa, nähtiin sen asettamien vaatimuksien aiheuttavan 

paineita oman suorittamisen riittävyydelle ja rajaavan yliopistossa toimimisen 
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mahdollisuuksia (H3:n sitaatti). Myös oleskeluluvilla oli samanlaisia vaikutuksia. Kahden 

vuoden opiskelulupa nähtiin myös ohjaavan ulkomaalaisia opiskelijoita keskittymään vain 

opintoihin. Opiskeluun perustuvan luvan päättyessä opintojen jatkamiseen voitiin tarvita 

oleskelulupaa, joka asetti raskaaksi koettuja vaatimuksia työskentelystä ja teki tällöin 

uuteen työhön uudelleenkouluttautumisen ja osaamisen syventämisen haastavaksi (H5:n 

sitaatti).   

H3: – – okei ne ovat itsestäänselvyyksiä, mutta se myös synnyttää paljon enemmän 

stressiä ja, ja, kuten aa, kiireellisyyttä opintojen aikana. Ja myös ihmiset, jotka ovat 

niin kuin aa, omaavat stipendejä opintoihinsa, niin kuin heidän pitäisi säilyttää 

tietty keskiarvo arvosanoistaan. Ja sitten se muuttaa opiskelukokemuksen täysin. 

H5: Mutta ongelma oli, että minun piti, minun piti maksaa, olikohan se minulle 

silloin seitsemän tuhatta vuodessa. Ja minulla ei ollut sitä rahaa, koska valmistuin 

silloin juuri maisteriksi, eikä minulla ollut työtä. Ja etsin jatkuvasti töitä. Ja niin 

tapahtuu, että sain työpaikan heinäkuun alussa. Ja hain oleskelulupaa, joka oli 

tyypin A lupa. Ja opin ystävältäni, että [epäselvä] tyypin A oleskelulupa antaa 

minulle mahdollisuuden opiskella ilmaiseksi. Ja se oli muutos siinä kohdassa, että 

pystyin ottaa opiskelupaikan Aallosta. Joten työ siinä mielessä on minulle erittäin 

tärkeää, koska se mahdollistaa minun opiskelut, koska minulla ei ole muuten varaa 

maksaa niin paljon. Samalla se tarjoaa minulle sellaista taloudellista tukea, jota 

tarvitsen elääkseni. 

Etenkin EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulleiden opiskelijoiden piti turvautua 

vanhempien taloudelliseen tukeen tai tehdä töitä opintojen ohessa. Osa haastateltavista oli 

saanut jo työpaikan aloittaessaan opinnot Aalto-yliopistossa, mutta muut kokivat 

työllistymismahdollisuutensa rajallisiksi. Haastateltavat olivat työllistyneet ruokailualalle 

tai lähettipalveluihin. Työmäärät kasvoivat osilla niin suuriksi, että niiden ohessa ei koettu 

olevan aikaa muulle kuin opiskelulle. 

H2: Tasapainottelen osa-aikatöissä Woltin toimittajana, koska se näyttää olevan 

yksi ainoista vaihtoehdoista tällä hetkellä ei-suomenkielisenä nuorena 

ammattilaisena. Öö, joten olen kiitollinen Woltille mahdollisuudesta, jonka se 

antaa minulle työnhausta selviytymisestä. Se voi kuitenkin olla hieman rasittavaa 

keholle, jos teet sitä liikaa liian monta päivää. Joten öö tarkoitan esimerkiksi nyt, 

aa rystyseni, kaikki on jotenkin kipeitä. Ja vain siitä, että tekee no liikaa. 

Erityisesti maisterivaiheen opiskelijat nostivat suureksi huolenaiheeksi mahdollisuudet 

työllistyä suomalaisille työmarkkinoille. Myöskin opintojen aikana harjoittelupaikkojen 

saanti oli todella haasteellista. Suurimmaksi esteeksi haastatteluissa nähtiin, että valtaosassa 
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paikoissa edellytettiin tai suosittiin suomen kieltä. Suomalaisilla arveltiin olevan myös 

valmiita verkostoja, joita hyödyntää ja heidän koulutustaustaansa arvostetaan enemmän. 

Haastateltavat eivät kertoneet, mihin he näkisivät voivansa päästä opinnoillaan 

työllistymään, mutta tämä kysymys vaivasi erityisesti osaa haastateltavista. Oman urapolun 

löytämiselle ei myöskään koettu olevan riittävästi tukea (H5:n sitaatti).  

H5: Ja minusta tuntuu, että esimerkiksi meidän ohjelmissamme ei ole tarpeeksi 

tällaista suuntaamista. Meille annetaan tavallaan kursseja ja he odottavat meidän 

tietävän, mitä tietoja tarvitsemme tai mitä taitoja meidän tarvitsee hankkia, niin 

kuin valitsemaan kurssit esimerkiksi itse, joten minusta tuntuu, että tämä [tuki] on 

sellaista mitä vähän puuttuu. 

Haastatteluista nousi esille, kuinka sosiaaliekonominen tilanne asetti raamit yliopistossa 

toimimisen mahdollisuuksille. Marginson (2012) esittää, että ulkomaalaiset opiskelijat 

jäävät Australiassa ja Yhdysvalloissa välitilaan heille kuuluvissa oikeuksissa suhteessa 

maan kansalaisiin eikä instituutioiden asettamissa ehdoissa huomioida maahan tulevien 

tarpeita. Haastattelujen perusteella tällaista joustamattomuutta koetaan myös Suomessa. 

Itseohjautuvuusteorian ajatuksia mukaillen taloudelliset ja institutionaalisten vaatimusten 

voi nähdä vaarantavan ulkomaalaisten sisäisesti motivoitunutta yliopistotoimintaa, kun he 

joutuvat perustelemaan päätöksiään ulkoisella säätelyllä (Ryan & Deci, 2017, s. 147–150). 

Eri lähtökohtien huomioinnilla voitaisiinkin mahdollistaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet 

osallistua yliopistoyhteisöön ja tukea heitä myös suomalaiseen yhteiskuntaan 

kotoutumisessa. Esimerkiksi Juusolan ja kumppaneiden (2021) mukaan ulkomaalaisten 

opiskelijoiden mahdollisuudet tutustua työelämään jo opintojen aikana lisää heidän 

todennäköisyyttänsä jäädä Suomeen. 

4.1.6 Kielikysymys  

Moni haastattelujen aikana käsitellyistä aiheista kietoutui yhteen suomen kielen ja 

englannin kielen käyttämisen suhteisiin keskenään. Kansainvälinen toimintaympäristö 

koettiin takaavan yliopistossa kielellisen saavutettavuuden (H7:n sitaatti). Kaikki tarvittava 

tieto koettiin olevan saatavilla englanniksi, vaikka osa myös kertoi joutuneensa tekemään 

ylimääräistä selvitystyötä niin yliopiston kuin suomalaisten virastojen byrokratian kanssa. 

Opetuksen suhteen englanninkielisten ohjelmien nähtiin lähtökohtaisesti toimivan, vaikka 
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englanninkielisen opetustarjonnan koettiin olevan suomenkielistä rajallisempaa. 

Suomalaisten englannin kielen taidon koettiin olevan myös hyvää.    

H7: En tiedä kuinka olla suomenkielinen opiskelija Aallossa, koska mitä tulee 

kieleen niin olen kokenut olevan helppo löytää kaikki haluttava tieto. Niin kuin et 

koe olevasi vapautettu jostain yliopiston palveluihin liittyvästä. Aina on opetusta, 

jossa on saavutettavuus kaikilla kolmella kielellä, ja myös opettajia, osa heistä 

puhuu suomea ja osa ei, mutta he ovat myös todella kansainvälisiä. 

Opettajayhteisö on myös kansainvälinen, joten et tunne eroa puhut sitten suomea 

tai englantia. Joo, sanoisin, että tällä ei ole merkitystä. He eivät tunne, että 

menetät paljon asioita, jos et puhu [suomen] kieltä. 

Suomen kuitenkin koettiin olevan yliopiston ensisijainen kieli vuorovaikutuksessa. 

Kielellinen saavutettavuus nähtiin eräänlaisena portinvartijana tiedon saannissa ja 

sosiaalisten suhteiden muodostamisessa. Englanninkielisestä opiskelijatoiminnasta oli 

hyvin vaihtelevia kokemuksia. Yhteenkuuluvuuden tunnetta loivat tilanteet, joissa toiset 

pitivät erikseen huolta mukana pitämisestä (H4:n sitaatti), mutta niitä yhdisti 

kulttuurikokemuksen heikentyminen suomenkielisiin opiskelijoihin nähden (H11:sta 

sitaatti). Suomenkielisen opiskelijaperinteen muuttamiseen englanninkieliseen muotoon tai 

vastaavanlaisten englanninkielisten tapahtumien järjestämiseen koettiin myös suhtautuneen 

nihkeästi.   

H4: No, kuten sanoin, tapahtumissa ja kaikessa kun jotain järjestetään, he 

[suomalaiset opiskelijat] ovat niin ystävällisiä ja mukavia. Ja kuten sanoin, niin 

kuin monet ihmiset ovat vain iloisia kääntäessään tai ovat mielellään niin kuin 

"Okei, tämä on mitä tällä hetkellä tapahtuu" -tyyppisiä asioita, ja he voi olla jopa 

ihmisiä, joille en ole oikeastaan puhunut niin paljon, mutta jos he näkevät minut 

eräänlaisella tyhjällä ilmeellä, he vain tulevat luokseni ja ovat kuin, joten 

[epäselvä] tämä on mitä nyt tapahtuu. 

H11: Tarkoitan, vaikka niin kuin kun sanoin, että resursseja on paljon 

englanninkielellä, ja siellä on niin kuin, myös paljon niin kuin, toimintaa 

alakomiteassa, mutta myös muita ryhmiä, jotka yrittävät myös kääntää rikasta 

opiskelijakulttuuria kansainvälisille opiskelijoille. Joten niin, en tiedä, myös 

sitsijuhlia. Ja samoin kuin muutkin perinteet suomalaisessa opiskelijakulttuurissa, 

joista uskon varmasti jääväni ikään kuin paitsi. 

Virallista yliopistotoimintaa enemmän kieli nousi esteeksi epävirallisessa 

vuorovaikutuksessa (H9:n sitaatti). Osa haastateltavista kertoi, kuinka haastavaa oli löytää 

suomalaisia, jotka olisivat halunneet keskustella englanniksi. Ongelmien takana arveltiin 
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olevan suomalaisten tottuneisuus käyttää suomen kieltä ja englanniksi puhumista saatetaan 

ujostella. Englanniksi puhuminen suomalaisille opiskelijoille saatettiin kokea myös 

vaivaannuttavaksi, mikä nostaa kynnystä suomalaisten lähestymiselle. Englanti on myös 

harvalle ulkomaalaiselle opiskelijalle kotikieli, jolloin sen oppimisessa ja käyttämisessä 

vaatimassa työmäärässä oli vaihtelevasti eroja. Heikommaksi koettu kielitaito nähtiin 

haittaavan opiskelua ja etenkin luonnolliseen vuorovaikutukseen pääsemistä muiden 

kanssa. 

H9: Joo, se voi olla todella vaikea kokemus. Niin kuin tiedän tarkalleen, kuinka 

hukassa tunsin olevani pelitapahtumassa, jossa ihmiset pelasivat lautapeliä, ja minä 

olin siinä mukana ja he puhuivat minulle englantia pelin ollessa käynnissä, mutta 

heti kun peli oli ohi, ihmiset alkoivat puhua suomeksi pelistä ja miltä peli tuntui ja 

mitä tapahtui pelin aikana. Ja minä seisoin siinä sivussa ymmärtämättä sanaakaan, 

mikä oli todella kova kokemus. Jos ymmärrät, että kuinka tällainen sosiaalinen 

vuorovaikutus pelin jälkeen on yhtä tärkeää kuin itse peli, se on osa yhteisön 

kokemusta. Ja jos et voi osallistua siihen, se pitää sinut melko kaukana, niin kuin 

paljon kauempana kuin luulisit. 

Kielellisen saavutettavuuden ongelmien ylittäminen edellytti haastateltavilta ylimääräistä 

työtä ja myös epämukavuusalueelle menemistä. Kielimuuri onkin nähty olevan merkittävä 

stressin lähde englantia (ja tässä yhteydessä myös suomen kieltä) ei äidinkielenä puhuville 

opiskelijoille (Smith & Khawaja, 2011). Back (2020) esittää omassa tutkimuksessaan, että 

kieliperustaiset ryhmäjaot vaikuttavat ulkomaalaisten opiskelijoiden osallisuuden 

mahdollisuuksiin. Tähän tutkimukseen haastateltujen kokemuksissa kielellisen 

saavutettavuuden haasteet paikantuivat institutionaalisia kysymyksiä enemmän arjen 

pieniin asioihin. Poikkeuksena tästä on suomalaiset työmarkkinat, joiden nähtiin suosivan 

suomenkielisiä hakijoita. Voidaankin pitää ilmeisenä, että ulkomaalaisten opiskelijoiden 

tukeminen kielellisessä saavutettavuudessa edistäisi kaikkia muitakin osallisuuteen 

vaikuttavia tekijöitä. 

4.1.7 Koronan vaikutukset  

Koronaviruksen myötä asetetut rajoitukset asettivat monenlaisia haasteita ulkomaalaisille 

opiskelijoille. Taloudellisia haasteita koettiin esimerkiksi työpaikan menettämisen vuoksi. 

Monen ulkomaalainen opiskelijan kerrottiin työskentelevän sivutyökseen ravintola- ja 
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palvelualoilla, joissa työt loppuivat äkkiseltään. Suurimpien haasteiden ylitse oli selvitty 

säästöjen ja vanhempien taloudellisen tuen avulla. Taloudelliset vaikutukset voivat 

kuitenkin näkyä vasta myöhemmässä vaiheessa, sillä opintojen suorittamisen hidastuminen 

tulee vastaan stipendin asettaman valmistumisen määräajan tullessa vastaan.   

H3: Siis oli pitkä aika, jolloin en ollut töissä, ja se oli aika huono juttu. Ja sitten 

sain tämän yhden työpaikan hotellissa, mutta se suljettiin COVIDin takia. Joten olin 

taas ilman työtä todella pitkän aikaa. Ja sitten minun täytyi kysyä niin kuin 

perheeltäni, että he haluaisivat osallistua ja auttaa minua, he auttoivat minua 

kahden kuukauden ajan öö vain vuokran maksamisessa, mutta se oli syvältä, koska 

ansaitsen täällä osa-aikatöissä enemmän kuin isäni. 

H3: Ja kaikki nämä ovat virus-asiat, mikä tietysti monimutkaistaa kaikkea. Kuten 

nytkin, olen päättänyt ottaa ylimääräisen opiskeluvuoden, ja voin tehdä sen, koska 

en maksa lukukausimaksua. Mutta tiedän, että monet ihmiset eivät ole päässeet 

maisterintutkielmansa loppuun COVIDin takia. Ja heidän pitää periaatteessa 

opiskella täällä vielä puolet vuodesta lisää tai enemmän. Ja se ei ole joillekin 

taloudellisesti mahdollista. 

Poikkeustilanne johti myös siihen, että Aalto-yliopistossa oli siirrytty etäopetukseen. 

Haastateltavat kokivat tämän hyvin epämotivoivaksi. Etäopiskelussa tärkeäksi 

vaikuttavaksi tekijäksi nousi erityisesti kommunikointi, joka koettiin etänä lyhyeksi, 

yksipuoliseksi ja formaaliksi (esim. H12:sta sitaatti). Etäopiskelut saattoivat johtaa 

jatkokontakteihin muiden kanssaopiskelijoiden kanssa, mutta opettajien kanssa koettiin 

olevan hankala luoda yhteisiä hetkiä. Toisaalta etäjärjestelyt mahdollistivat paljon kaivattua 

omaa aikaa niille, joille yliopistolle fyysisesti paikalle saapumiseen käytettävä matka-aika 

haittasi esimerkiksi työssäkäyntiä. 

H12: – – sen jälkeen meillä ei ole enää live-tunteja. On todella vaikeaa luoda 

minulle yhtään enempää hetkiä. Koska nyt he vain nauhoittavat Zoomin ja 

julkaisevat sen, mikä tarkoittaa, että voin vain katsoa 10 minuuttia tunnin välein ja 

koko videon kahden päivän sisällä. On todella vaikeaa luoda niin ikimuistoisia 

hetkiä professorien kanssa. 

Opiskelijatoiminnan puolestaan koettiin loppuneen kuin seinään. Toisaalta moni toiminta 

loppui tai siitä ei enää viestitty samassa määrin uusille opiskelijoille, jolloin heillä ei ollut 

mitään kosketusta opiskelijatoimintaan (H12, joka sai haastattelussa kuulla ensimmäistä 

kertaa Aalto-yliopiston järjestöistä). Etänä järjestettävä opiskelijatoiminta ei innostanut 

ketään haastateltavista, sillä sen ei nähty olevan ”oikeaa opiskelijaelämää” (esim. H11). 
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H12: Ja ajattelin myös, että minulla olisi hyvä opiskelijaelämä täällä. Joo, edes 

minä en tiennyt tämän ryhmän olemassaolosta ennen kuin kerroit siitä minulle nyt. 

Kiitos siitä. Mutta joo, sain, sain sähköpostin, että okei, tuutorisi auttaa sinua 

pääsemään sisälle Suomeen. Ja, joo, luulen, että tein sen vain itse. Lisäksi kaipaan 

joitain asioita. 

H11: Ja luulen myös siksi, että se [Lapin reissu] peruttiin, ja sen jälkeen 

pystyimme järjestämään vain jonkun Zoomin verkossa. Monet vaihto-opiskelijat 

olivat, että joo, tietysti haluaisin asettaa, että he eivät voi mennä myöskään 

Lappiin. Mutta siellä, minkä ymmärrän täysin, ei olla niin super kiinnostuneita 

enää online-tapahtumista. Eli kun opiskelet verkossa, et halua viettää myös vapaa-

aikaasi siellä. Joten vaikka olemme tehneet joitain asioita, joitain esimerkiksi, 

oliko se trivia-visaa tai vastaavia asioita Zoomissa? Se ei menestynyt kovin hyvin. 

Ihmisten fyysinen kohtaamattomuus asetti sosiaaliset verkostot koetukselle. 

Ulkomaalaisille opiskelijoille saattoivat jäädä tilanteessa ilman tukiverkoston apua, sillä 

merkityksellinen lähipiiri oli ulkomailla eikä heidän luokseen ollut mahdollista matkustaa 

(H5:n sitaatti). Heillä ei ollut myöskään entisen lailla mahdollisuuksia tavata uusia ihmisiä. 

Moni avasi ihmiskohtaamisten puuttumisen syyksi sille, miksi he eivät kokeneet 

yhteenkuuluvuutta yliopistoyhteisön kanssa. Opiskelun ja opiskelijatoiminnan ollessa etänä 

vuorovaikutusta ei koettu luonnolliseksi ja välittömäksi toisten opiskelijoiden kanssa. Näin 

he eivät välttämättä kokeneet tuntevansa kanssaopiskelijoita ja heidän lähestymisensä ei 

tuntunut niin luonnolliselta (H11:sta sitaatti). Osa kertoikin jääneensä odottamaan uutta 

lukukautta, jolloin toisiin tutustumisen voisi aloittaa puhtaalta pöydältä.   

H5: Päädyin siis kotiin tai niin kuin tietokoneeni eteen, enkä todellakaan voi 

mennä minnekään, tai miten tapaan ihmisiä nyt? Niin kuin? Niin kuin rennosti, 

tiedäthän, koska ihmisten tapaaminen Zoomissa ei ole rentoa. Se ei tunnu rennolta, 

anteeksi. Joten joo. Ja kun taas esimerkiksi suomalaisilla, heillä on jo ystäviä 

täällä, ja he ovat niin, että oi, tulkaa tänne. Oi, minä menisin sinne. Kuten 

esimerkiksi yksi kämpiksistäni. Hän muutti juuri viikonlopuksi takaisin [kaupunki 

Suomessa]. Hänellä on perheensä siellä. Ja hänellä on ystäviä tulossa sieltä. 

Hänellä on myös ystäviä täällä ja joo. Se on vähän erilaista. 

H11: Ja sitten joo, tapasin tavallaan uusia ihmisiä, joita en oikeastaan koskaan 

ollut, niin kuin ehkä se valitettavin osa, että en todellakaan ole yhteyksissä ihmisiin, 

joiden kanssa opiskelen, niin kuin pääaineessani, jossa meitä on 70 tai 80 henkilöä 

samassa ohjelmassa. Mutta Zoomin takia, sinulta puuttuu tällainen 

käytäväkeskustelu tai vaikka meneminen yhdessä opiskelijakahvilaan ja muita 

tällaisia juttuja. En ole koskaan todella ystävystynyt yhteenkään heistä. 
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Koronaviruksen aiheuttamat rajoitteet nousivat esille etenkin ensimmäisen vuoden 

opiskelijoiden kertomuksissa. Haastateltavista seitsemän ei ole kokenut Aalto-yliopistoa 

kuin korona-aikana. Korona-aikaan saapuneet haastatellut jäivät kokonaan sivusta 

orientaatiosta. Heille ei oltu joko järjestetty ollenkaan fyysisesti pidettävää orientaatiota tai 

siihen ei ehditty osallistua matkustuksesta johtuneen karanteenin vuoksi. Fyysiset 

opiskelutilat olivat heille tuntemattomia ja niihin oli saatettu tutustua vain kameran 

välityksellä. Heille ei ollut ehtinyt muodostua tukiverkostoa Suomeen, minkä vuoksi 

haastatelluista erityisesti koronafuksit kokivat yksinäisyyttä (H1:n sitaatti).   

H1: Ja joo, jotenkin se on niin kuin mm opiskelen, pysyn täällä pitkään. Ja joskus se 

tulee, kuten aa jotkin negatiiviset ajatukset tulevat, miten sanoisi, tulevat isommiksi, 

kun jään yksin. Joten minulla on aina tapana ajatella huonoja asioita, negatiivisia 

puolia. Ja öh, minä vain, olen jo asunut täällä kuusi kuukautta, seitsemän 

kuukautta. Mutta silti, pysyn aina yksin, tarkoittaen vain asioiden ajattelemista vain 

mielessäni. 

Koronan tuoma poikkeusaika heikensi selvästi haastateltujen osallisuuden kokemuksia. Ne 

haasteet, joita ulkomaalaiset opiskelijat kokivat jo valmiiksi, muodostuivat yhä 

suuremmiksi ongelmiksi. Yllä olevista kuvauksista voi ymmärtää, että moni ulkomainen 

opiskelija voi olla erityisen haavoittuvainen koronaviruksen aiheuttamille tilanteille. 

Esimerkiksi Chen ja Lin (2020) mukaan koronan tuomat ongelmat ovat omiaan lisäämään 

riskiä ulkomaalaisten opiskelijoiden mielenterveyden ongelmille. Erityisen huolestuttavan 

tilanteesta tekee se, että ulkomaalaiset opiskelijat ovat olleet väliinputoajina. 

Koronatilannetta varten suunnitellut tukitoimet ovat keskittyneet maan omiin kansalaisiin 

(esim. Kanadassa Firang, 2020). Myös Suomessa tästä esimerkkinä on koronapassin 

yhteensopimattomuus EU:n ulkopuolella rokotetuille (AYY, 2021).  

4.2 Osallisuuden tavoittamisen strategioita  

Haastateltavilta kysyttiin, kenen he kokivat olevan vastuussa heidän sitouttamisestaan 

yliopistoon. Lähes yksimielinen enemmistö vastasi ensimmäiseksi olevansa itse vastuussa 

ja saattoi sen jälkeen lisätä vastuun olevan molemminpuolista. Yliopiston rooli nähtiin 

mahdollistajana, mutta oli yksilöstä kiinni, tartuttaisiinko siihen. 
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H2: Totta kai, olisi ollut mukavaa tehdä varaus sille, jotta se olisi asetettu 

hopealautaselle aivan edessäni. Mutta se ei vain ole realistista. Sinun täytyy mennä 

ulos ja etsiä niitä asioita itse. 

H11: Joten joo, ehkä se on ihan minun kokemukseni mukaan, mutta mielestäni sinä, 

niin kuin opiskelija itse, olet vastuussa, tietenkin. He yliopistossa pitäisi olla 

vastuussa tavalla, jolla he auttavat rakentamaan infrastruktuuria olosuhteiden 

ylläpitämiseksi, kuten nyt klubien ja yhdistysten rahoittamisella, jotta he voivat 

tehdä työnsä. Mutta luulen varsinaisesti, joo, aktiiviseksi pääseminen jossakin 

riippuu paljon itsestäsi niin kuin tehdessäsi päätöksiä, olemalla aktiivinen jossain, 

vaikka se olisi klubissa, valtuustossa tai missä vain niin mielestäni ei ole mitään 

todellista tapaa ohittaa sitä. 

Oman vastuun näkökulma näkyi myös muissa vastauksissa, jossa haastateltavat oma-

aloitteisesti reflektoivat, kuinka he itse toimivat tilanteissa. Osallisuuteen voikin ajatella 

vaikuttavan ympäristötekijöiden lisäksi oman toiminnan säätäminen. Tämä vastaa myös 

opiskelijoiden sitoutumisen ja itseohjautuvuusteorian tutkimusten näkemyksiä siitä, että 

sitoutumiseen vaikuttaa niin yksilö kuin ympäristö (Christenson ym., 2012; Deci & 

Vanteenkiste, 2003). Aineiston pohjalta nousee ajatus hakeutumisen, mukautumisen, 

vaikuttamisen ja asennoitumisen strategioista. Näiden oikein toteutettu käyttö edisti 

tarpeiden tavoittamista yliopistolla, mutta toisaalta osa osallisuuden ongelmista liittyi 

strategioiden epäonnistuneeseen tai vääränlaiseen käyttöön.   

4.2.1 Asennoituminen  

Oman toiminnan takana nähtiin vaikuttavan oma asenne. Omalla asenteella koettiin olevan 

vaikutus siihen, kuinka ympäristö näyttäytyi ja kuinka sitä lähestytään. Haastateltavat 

kertoivat, kuinka he tekivät tunnetyötä. Hankaliin kokemuksiin voitiin myös etsiä uusia 

tulokulmia, jolloin ne voitiin kääntää merkityksellisiksi esimerkiksi omalle kasvulle ja 

itsenäistymiselle (H1:n sitaatti). Oikeanlainen asennoituminen nähtiin toimivan 

voimavarana yliopistossa olemiselle (H5:n sitaatti).   

H1: Öö juu aa ehdottomasti [vastaus siihen kokeeko olon Aallossa 

merkitykselliseksi]. Koska, öh, tarkoitan, että tekemäni päätös opiskella ulkomailla 

on niin kuin aivan minun oma päätös. Olen chattaillut, kuinka- keskustellut 

vanhempieni kanssa yli 10 kertaa kertoakseni heille, että haluan opiskella 

ulkomailla vain yrittääkseni tutkia minun tut- tutkia kokemuksiani ja jotain sellaista 

ja kerroin myös heille, että haluan elää itselleni. Ja luulen, että jokainen tekemäni 
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päätös voi, miten sanoisin, että minulla on varaa jokaiseen tulokseen, tapahtuipa 

mitä tahansa. Ja minä voin hyväksyä ne. Joten joo, nautin todella tunteesta, että 

taistelen itseni puolesta. Ja teen kaiken, minun on sanottava, kaikki mitä tein tähän 

mennessä, on minulle merkityksellistä, on minulle merkityksellistä joo. 

H5: Mutta samaan aikaan tämä asenne, niin kuin tällainen asenne, työnsi minut 

kokoon valmistumaan niin kuin seuraamaan kaikkia muita, jotta voin valmistua niin 

pian kuin mahdollista. 

Haastateltavat kertoivat työstäneensä asennoitumistaan erityisesti aloittaessaan opiskelun 

Aalto-yliopistossa. Yliopistoon orientoitumista kohtaan koettua painetta purettiin etsimällä 

omaa tulokulmaa sille. Oman tulokulman löytämättömyys saattoi aiheuttaa epävarmuutta ja 

ahdistusta. Avoimen suhtautumisen uuteen ympäristöön koettiin mahdollistavan paremman 

yhteyden luomisen yliopistoon. Toisaalta varovainen ja passiivinen suhtautuminen nähtiin 

kostautuvan.   

H9: Ja loin itselleni paljon painetta, koska tiesin haluavani olla super avoin ja 

super rento, kun tämä aika todella alkaisi. Joten riippumatta siitä, mitä löytäisin 

sieltä, olisin tavallaan tyytyväinen siihen. Ja sitten sillä hetkellä, kun olin 

lentokoneessa ja asiat olivat oikeasti niin, että minulla oli matkalaukkuni ja muut 

asiat järjestettynä, sitten olin rento ja avoin, ihan kuin minä, niin kuin olen jossain 

määrin tehnyt töitä sen eteen. Ja luulen, että en olisi koskaan ollut niin rento ja 

avoin kaikelle muulle kuin koskaan missään muussa vaiheessa elämässäni. Joten 

luulen, että se on todellakin niin, että se ei ollut vain ympäristöni, vaan vain minä 

olin luultavasti hieman erilainen. Ja mikä teki siitä niin loistavan kokemuksen, 

mutta se oli aivan uskomatonta. 

H2: Joo, Suomeen tullessani minulla ei ollut sellaista asennetta. Mutta nyt olen 

oppinut, että se on mitä minun täytyy tehdä. [Haastattelija: Mm.] Mikä on ihan 

hyvä. Näin se vain on. Ja sen tekeminen edellyttää suostumuksen, epävarmuuden ja 

epäilyjen irrottamista itsestäsi, vain elä ja... hakeudu ihmisten tai organisaatioiden 

luokse, joihin sinun mielestäsi kannattaa ottaa yhteyttä? Tai? Minä en tiedä. 

4.2.2 Mukautuminen  

Toisena keinona osallisuuden edistämiseksi esitettiin keinoja, joissa omaa toimintaa 

mukautetaan vallitsevan ympäristön olosuhteisiin. Tämä saattoi tarkoittaa teknisiä asioita, 

kuten talouden hoidon ja aikatauluttamisen hallintaa.   

H5: Joten joo, ja minusta tuntuu, että joo, tämä on sellaisia tärkeitä asioita, joita 

minun on pohdittava, kuinka tasapainottaa työtäni ja miten antaa tilaa todella 

käydä kävelyllä tai saada jotain nautintoa. Pohjimmiltaan se on eräänlaista 

ajanhallintaa, jota minun täytyy tavallaan, joo, tätä ja jota varten minun tarvitsee 
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tavallaan, ei vain työskennellä, en vain työskentelisi, sitten opiskelisi, kuten 

toimittaa kaikki nämä raportit, mutta myös niin kuin mennä ulos, koska minusta 

tuntuu, että istun liian paljon kotona. Niin kuin minä todellakin, tämä on minulle nyt 

todella tärkeää, koska yritän tavallaan selvittää, miten voin mennä ulos, kuinka 

voin vain mennä kävelylle tauolla, kuinka voin niin kuin tavata ihmisiä, jotka eivät 

ole Zoomissa tai puhelimen päässä vaan tällaisessa ulkopuolisessa ympäristössä. 

Vuorovaikutuksen toimimisessa nostettiin puolestaan esille sosiaalisten normien ja 

käytänteiden sisäistäminen. Näiden ymmärtämisen nähtiin edistävän yhteisöön sisälle 

pääsyä. Sosiaalisten normien tulkitseminen voi kuitenkin myös johtaa haitalliseen 

käytökseen, mikä ei tunnu omalta. Tämän nähtiin sisältävän riskin itsensä kadottamisesta 

(H2:n sitaatti).  

H2: – – Ehkä sain sen päähäni, että niin kuin oh älä lähesty ihmisiä. Niin kuin se ei 

ole normaalia täällä. He eivät ole kotimaassasi, joten sinun on noudatettava täällä 

olevia sääntöjä [nauraa]. Mikä on niin paradoksaalista, mutta- ja olen tavallaan 

työstänyt tuota ajatusta viime aikoina muutaman viime kuukauden aikana ja 

sanonut että vitut siitä, aion vain olla oma itseni ja katsoa mitä tapahtuu. Ja se on 

ollut hienoa. 

Suomenkielisessä ympäristössä toimimiseen oli kehitetty tapoja mukautumiselle. 

Suomenkieliseen viestintään oli siinä määrin totuttu, että haastateltavat tyypillisesti 

selailivat viestit ja arvioivat koskeeko ne heitä. Tämän jälkeen voitiin käyttää Google 

Kääntäjä -palvelua sisällön selvittämiseksi. Suomen kielen opiskelu nähtiin selkeänä 

keinona päästä yliopistoyhteisöön ja erityisesti suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomen kielen 

kuullun ymmärtäminen auttoi mukautumaan sosiaalisiin tilanteisiin, kuten suomalaisten 

kanssa kokoustamisessa. Harvempi kuitenkin ilmaisi olevansa tarpeeksi motivoitunut 

tekemään töitä varsinaisen kielen oppimisen eteen (H10:n sitaatti). Tämän taustalla 

esitettiin olevan se, että englanniksi pystyi jo pärjäämään. Harvempi myös suunnitteli 

Suomeen jäämistä tai toiveena oli työllistyä englanninkieliseen työympäristöön. 

Ulkomaalaisilla opiskelijoilla voi ajatella myös voivan olla hankala sitoutua kielen 

opiskeluun heti opintojen alussa, kun ei ole varma haluaako jäädä Suomeen. 

H10: Joo. Joten aluksi minä- aluksi minä niin kuin kun pääsin kouluun, opiskelin 

sitä, koska niin kuin se oli pakollista ja niin kuin sinun täytyy opiskella ja sitten 

ajattelin, että niin kyllä, koska tässä maassa minun pitäisi sitten opetella kieli 

asianmukaisesti. Mutta sitten, koska he asuvat Helsingissä, tulivat todella hyvin 
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toimeen puhumatta kunnolla suomea, enkä saanut niin montaa suomalaista ystävää 

tuolloin. – – Se ei siis ollut kovin motivoivaa siihen aikaan. 

Merkittävin keino sopeutua korona-aikaan olivat erilaiset etäyhteyksiin perustuvat 

ratkaisut, vaikka niitä ei koettukaan innostaviksi. Telegram-ryhmät ja Zoom-opinnot 

mahdollistivat ihmisten kontaktoinnin ja tapaamisten järjestämisen myös fyysisesti. 

Ihmissuhteissa voitiin keskittyä harvempien kanssa oloon, minkä nähtiin myös 

mahdollisuutena panostaa niiden laatuun.   

H3: No ajattelen öö rehellisesti, ihan ihmisten kanssa puhuminen on niin kuin 

Telegram-ryhmissä, siellä käydään paljon keskustelua. Öö ja sitten on myös jotain 

tapahtumia meneillään, useimmat niistä ovat etänä, mutta ne ovat silti niin kuin 

pieniä asioita meneillään ja varsinkin ulkona, koska on ollut vähän lämpimämpää. 

4.2.3 Hakeutuminen  

Haastatellut näkivät, että heidän osallisuuttaan edisti hakeutuminen heitä kiinnostavien 

ihmisten, toiminnan ja tiedon pariin. Tällaista oli esimerkiksi hakeutuminen toisten 

kansainvälisten opiskelijoiden seuraan (H2:n sitaatti).  Hakeutumisen strategian 

toteuttamiselle nähtiin erityisesti paineita orientaation aikana, sillä silloin muodostetaan 

perustavat lähtökohdat yliopistoajalle. Orientaatioon osallistumattomuus nähtiin myös 

riskinä passivoitumiselle ja yksin jäämiselle, sillä orientaation tarjoamaa tukea ja ihmisiä ei 

enää ollut tarjolla sen jälkeen (H3:n sitaatti). Paineet kuitenkin herättivät myös vastarintaa 

siitä, että kaikki voimat pitäisi kohdistaa yksittäiselle kuukaudelle.   

H2: Mitä minä tein? Yritin löytää muita ulkomaalaisia. Sitä minä yritin tehdä. Ja 

yritin hyödyntää molemmista maailmoista parhaat puolet käyttämällä 

opiskelijajärjestöjä, joissa oli myös muita ulkomaalaisia. – – Mutta, öö, ja sitten 

päätyä liittymään siihen, mutta se oli tavallaan, se oli tavallaan ensimmäinen yritys 

niin kuin laittaa itseäni likoon ja yrittää löytää aktiivisesti ystäviä. Joten kyllä, 

tutustuminen muihin ulkomaalaisiin käytännössä. 

H3: Joten kun kansainväliset opiskelijat tulevat tänne, olemme tulossa täysin uuteen 

elämään. Ja olemme niin kuin todella motivoituneita hankkimaan uusia 

ystävyyssuhteita ja niin kuin, varsinkaan älä jätä käyttämättä ensimmäisiä viikkoja, 

jotka ovat aivan ratkaisevia, koska jos et todellakaan luo kaveriporukoita niiden 

ensimmäisten viikkojen aikana, niin sitten saatat jäädä ulkopuolelle, tai niin kuin 

öö, sosiaaliset piirit saattavat muodostua [jo silloin] ja se on myöhemmin 

vaikeampaa. Öö joten luulen, että noiden ensimmäisten viikkojen aikana se on 
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paljon stressaavampaa kansainvälisille opiskelijoille, koska se on kuin koko tuleva 

sosiaalinen elämäsi olisi riippuvainen siitä. 

Muiden kansainvälisten opiskelijoiden luokse hakeuduttiin helposti. Vaihto-opiskelijoihin 

tutustuttiin erityisesti siksi, että heille suunnatut tapahtumat keräävät myös tutkinto-

opiskelijoita. Tässä nähtiin myös riski opiskelijoiden segregoitumiselle. Ongelmana tämä 

nostettiin vaihto-opiskelijoiden suhteen, sillä heistä ei saanut pysyvää tukiverkostoa (H5:n 

sitaatti). Myös opiskelija-asuntoloissa ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat ja vaihto-

opiskelijat on sijoitettu keskenään yhteisiin asuntoihin, minkä voi nähdä vähentävän 

kohtaamisia muiden opiskelijoiden kanssa. Osa haastatelluista kertoi tukeutuvansa muihin 

omasta kotimaasta tulleisiin opiskelijoihin, mutta osa myös nimenomaisesti halusi vältellä 

tätä (H9:n sitaatti). Ne haastateltavat, jotka tukeutuivat enemmän omasta kotimaasta 

tulleeseen verkostoon, olivat lähtöisin EU ja ETA-maiden ulkopuolelta. Näissä tapauksissa 

heillä oli valmiit yhteydet toisiin kotimaasta tulleisiin opiskelijoihin, jolloin yhteydenpito 

koettiin luonnollisena. 

H5: Mutta siellä on paljon ihmisiä, jotka tulevat vaihtoon sinne. Joten siinä 

mielessä ongelmana oli, että vaihto-opiskelijoita on paljon, etkä sinä halua saada 

ystäviä- ystävystyä heidän kanssaan. Koska he lähtevät puolen vuoden kuluttua. Et 

tietenkään niin kuin- tietysti voit sosialisoida ja muuta, mutta puolen vuoden 

kuluttua he lähtevät ja sinun on aloitettava alusta. 

H9: Joten olen tavallaan aina vähän välissä, koska en suostu vain viettämään 

aikaa saksalaisten kanssa, jotka ovat myös Saksasta. Niin kuin, en ole niin 

kiinnostunut siitä. Ja luulen, että monet kansainväliset ihmiset tekevät sitä, löytävät 

joukon ihmisiä kotimaastaan, ja sitten he pysyvät siinä ryhmässä, mitä tapahtuu 

varsin usein. 

Yliopistoon kiinnittymistä haluttiin edistää hakeutumalla erilaisiin opiskelijatoiminnan 

vastuutehtäviin. Osallistuessa järjestötoimintaan koettiin pääsevän osaksi 

opiskelijakulttuuria ja luomaan yhteyksiä suomalaisten kanssa. Osalle järjestötoiminta oli 

tärkeä henkireikä korona-aikana. 

H11: Ja kun minut valittiin hallituksen jäseneksi, minusta tuntui niin kuin myös 

siltä, että tämä on jotenkin iso juttu. Minun ei tarvitse todella tuntea niin [huolta]. 

Okei, nyt sinun ei tarvitse huolehtia niin paljon uusien ihmisten tapaamisesta, koska 

sinulla on tällainen 20-25 hengen ryhmä, jolle voit aina vain viestitellä että “Joo, 

haluammeko tehdä jotain yhdessä?” Joten se on eräänlainen helpotus paineesta. 
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Yhteisöä ei tarvitse hakea vain Aalto-yliopistosta, vaan haastateltavilla oli myös muita 

kanavia mihin suunnata. Sosiaalista tukea haettiin erityisesti omasta perheestä ja 

kotimaahan jääneiltä ystäviltä. Heidän merkityksensä voi myös nähdä korostuneen koronan 

poikkeusaikana, kun tavallinen yliopistoarki lakkasi olemasta. Uusia tuttavuuksia haettiin 

myös yliopiston ulkopuolelta. Suomessa oman piirin ulkopuolisiin ihmisiin päästiin 

tutustumaan menemällä esimerkiksi Sompasaunaan (julkinen sauna Helsingissä) tai 

pelaamalla Tinderiä. 

H2: Mutta öh... joo, mielestäni minulla oli aika siisti strategia, kun paikat olivat 

auki, mennä Sompasaunaan, hankkia ystäviä oikein, koska se on erittäin 

kansainvälinen. Oletko käynyt Sompasaunassa tai kuullut siitä? 

Haastattelija: Monet kavereistani on. 

H2: Joo. Joten se on hieno, hieno pieni paikka, jossa voit tavata ihmisiä helposti. 

Joten se oli miten pärjäilin viime kesänä, kun paikat olivat auki. 

4.2.4 Vaikuttaminen  

Mikäli ympäristö ei toimi ulkomaalaisen opiskelijan toivomalla tavalla, mahdollisuutena on 

myös pyrkiä muuttamaan sitä suotuisammaksi. Ulkomaalaiset opiskelijat saattoivat pyrkiä 

vaikuttamaan toisten asenteisiin, opetuksen toteuttamiseen ja opiskelijakulttuuriin 

esimerkiksi jakamalla tietoa ja palautetta. 

H9: Esimerkiksi minä... Killassani, on ollut ongelma kansainvälisille ihmisille 

viestinnässä. Ja minä puhun näistä asioista. – – Luulen, että kyseessä on myös 

yleisestä mentaliteetin muutoksesta, kuten esimerkiksi killassamme on tuutoriryhmä, 

ja tänä vuonna on ensimmäinen kerta, kun kansainväliset tutorit ja suomalaiset 

tutorit ovat samassa ryhmässä. Ja se ei todellakaan ollut minä, joka johti sitä, mutta 

uskon, että minun jatkuva valittaminen killan vastuullisille ihmisille työnsi kohti 

tällaisia muutoksia niin kuin luulen, että minulla oli vaikutusta tähän henkilöön, 

joka aiheutti sen, että tämä on nyt tapahtunut. Joten voin seurata asioiden 

muuttumista. 

Vaikuttamisen strategia oli kuitenkin harvemman opiskelijan aktiivisessa käytössä, sillä 

asioita ei välttämättä koettu tarpeeksi tärkeäksi tai vaikuttamisen ei koettu kuuluvan omaan 

rooliin. Asioiden muuttaminen nähtiin vaativan yksilöltä myös enemmän resursseja, kun 

niitä haluttiin säästää omaan tekemiseen. Helpompana ratkaisuna vaikuttamisen sijasta 

voitiin kokea vain yrittää hoitaa omat asiat kuntoon. 
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H2: Miksi en halunnut sitä? Siis luulen, että se riippuu niin kuin asioihin 

vaikuttamisesta. Mitä se tarkoittaa? Öö, sitä kun sinulla on todella hieno idea, jota 

kenelläkään muulla ei ole tai olet tarpeeksi itsevarma ja haluat levittää sitä muille 

ihmisille, niin se ei vain ollut se rooli, jonka valitsin tulemalla tänne, halusin vain 

asettua oppijan roolia, niin kuin istua alas ja seurata, miten muut ihmiset 

vaikuttavat. – – Joten joo, halusin vain oppia täällä, sillä on merkitystä. 

H9: Luulen, että niin monilla kansainvälisillä opiskelijoilla ei todennäköisesti ole 

tunnetta, että he voivat vaikuttaa asioihin. Mutta he eivät luultavasti myöskään koe 

tarvetta vaikuttaa johonkin, koska he välittävät vain tutkinnon saamisesta, koska 

heillä on paljon paineita saada tämä tutkinto. Ja he eivät halua, he eivät halua 

muuttaa järjestelmässä mitään. Koska se ei ole heidän ensimmäinen prioriteettinsa, 

heidän ensisijaisena tavoitteenaan on saada opinnot valmiiksi. 

Osallisuuden tutkimuksessa vaikuttamisen mahdollisuudet on nähty merkittävänä tekijänä 

yhteisössä olemiselle (Isola ym., 2017; Leemann ym., 2005). Haastateltavien puheissa ne 

nähdään kuitenkin toissijaisina asioina. Vaikuttamisen mahdollisuudet nousivat tärkeiksi 

niille, jotka kuvailivat sitoutuneensa yliopistoyhteisöön. Vaikuttamisen kuvauksia tuli 

selvästi enemmän järjestötoiminnassa mukana olevilta. Tämän suhteen vaikuttaisi olevan 

niin sanotusti muna vai kana -ongelma, jossa vaikuttaminen on osallisuuden kokemisen 

innoittamaa, mutta toisaalta vaikuttamalla edistetään osallisuutta. Näin tämä strategia voi 

jäädä vain pienen porukan käyttöön. Vaikuttaminen kuitenkin näyttäytyi kollektiivisena 

strategiana, jolla pyritään kaikkien ulkomaalaisten opiskelijoiden osallisuuden 

edistämiseen. 

4.3 Osallisuuden tavoittelun haasteiden seuraukset 

4.3.1 Tavoittelun rajalliset resurssit  

Edellisissä luvuissa esiteltyjen, osallisuuteen vaikuttavien ympäristön ja oman toiminnan 

haasteet, ovat palautettavissa resurssien puutteeseen. Osallisuuden tavoittelun estävien 

tekijöiden voi myös nähdä edellyttävän ulkomaalaisilta opiskelijoilta resursseja niiden 

ylittämiseen. Haastatellut kokivat, että suomalaiset opiskelijat joutuvat käyttämään 

keskivertaisesti vähemmän resursseja (H4:n sitaatti). Resurssien vajaus voi myös johtaa 

tilanteeseen, jossa yksilö ei koe omaavansa resursseja, joilla loisi tarvittavia resursseja. 

Esimerkiksi opiskeluiden ja töiden vaatimat resurssit voivat johtaa siihen, että niiden 



49 

 

jälkeen ei ole enää aikaa tai jaksamista opiskella suomen kieltä, joka voisi edistää 

työllistymismahdollisuuksia (H5:n sitaatti).  

H4: Ja se niin kuin, jotta kansainvälisen opiskelija voi osallistua joihinkin asioihin 

sinun pitää nähdä vähän ylimääräistä vaivaa, kun taas se on vain normaali 

kokemus suomalaiselle opiskelijalle. Joten siinä mielessä eroamme hieman 

toisistamme. 

H5: Ja meidän on rakennettava alusta alkaen. Lisäksi tarvitsemme, jos haluamme 

esimerkiksi haluamme jäädä tänne, minun on samalla keksittävä, kuinka luoda 

ammatillinen verkostoni. Ja koska työskentelen ja opiskelen samaan aikaan, minulla 

ei ole niin kuin minulla ei olisi aikaa kielen opiskelulle. Ja se on vain niin kuin, bffs, 

se on vähän kuin, joo, se ei ole niin kuin niin joo. 

Myös ulkomaalaiset opiskelijat ovat keskenään eri asemassa ja opiskelijoilla on erilaisia 

resursseja, mikä johtaa rajoihin mahdollisuuksissa osallisuuteen. Kokemus resurssien 

vaatimuksista kasautuu. Haastatteluissa eniten erottaviksi tekijöiksi nousivat erityisesti 

oleskeluluvat, stipendit ja lukukausimaksut (H9:n sitaatti)   

H9: – – Se luo tavallaan kahden opiskelijaluokan järjestelmän. Opiskelijoista, jotka 

joutuvat yleensä työskentelemään taloudellisista syistä niin kuin jollain tavalla. Ja 

siksi heillä ei ole aikaa tähän vapaa-ajan toimintaan ja henkilökohtaiseen kasvuun 

ja niin edelleen. Ja heidän täytyy niin kuin keskittyä vain opintoihinsa. 

4.3.2 Osattomuuden kokemukset ja syrjäytyminen  

Osallisuuden vastakohtana esitettiin kirjallisuuskatsauksessa syrjäytymistä (ks. luku 2.3). 

Vaikka ketään haastateltavista ei varsinaisesti esittänyt itseään syrjäytyneeksi, osa jakoi 

osattomuuden kokemuksiaan yliopistosta. Haastatteluissa osattomuuden muotona ilmeni 

sosiaalisen erillisyyden kuvauksia. Kuvaillut verkostoitumisen haasteet heijastuivat osan 

haastatelluista esittämiin yksinäisyyden kokemuksiin. Tällä saatettiin viitata joko 

ihmissuhteiden puuttumiseen tai niiden pintapuolisuuteen. Ristiriitana koettiin vahvasti se, 

että yliopisto nähtiin merkittävänä sosiaalisten suhteiden luomisen paikkana, mutta se ei 

kuitenkaan todellisuudessa ollut sitä.   

H2: Öö joo, en tunne itseäni läheiseksi Aalto-yliopiston kanssa, koska se on vain 

minun mielestäni, se ei ole, se ei ole sellainen ympäristö, joka olisi ulkopuoliselle 

helppo ystävystymiselle tai yhteyksien luomiselle. 
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H5: Mutta minusta tuntuu, että olen tavallaan erillään ihmisistä. Ja öö minusta 

tuntuu, että Aalto-opiskelijuuteen kuuluu isona osana olla yhteydessä ihmisiin. Niin 

kuin, ja joo, minusta tuntuu siltä, että olen tavallaan vailla sitä tai jäänyt jälkeen. 

Ihmissuhteiden lisäksi haastateltaville nousi huoleksi heidän asemansa suomalaisessa 

yhteiskunnassa, jonne he eivät välttämättä kokeneet löytävänsä paikkaa. Kokemukset 

työllistymisen ongelmista saattoivat haastateltavan miettimään koko yliopistotutkintonsa 

merkitystä. 

H2: Joskus mietin, pitäisikö heidän ylipäätään päästää meidät sisään hah. Sillä jos 

seuraat kaikkia näitä Facebook-ryhmiä, näet kuinka kukaan ei saa töitä, niin kuin 

kansainväliset tai ei-suomenkieliset eivät saa töitä. Nuo ovat anekdootteja, ne eivät 

ole dataa. Mutta lukemistani artikkeleista monet tiedot heijastelevat myös näitä 

anekdootteja. Ja katkeruus ja turhautuminen ovat hyvin ilmeisiä Facebook-

ryhmissä ja LinkedIn-viesteissä. 

Kun tarpeita ei pysty täyttämään, oma merkityksellisyys tulee kyseenalaistetuksi. Tämä voi 

johtaa osattomuuteen ja jopa syrjäytymiseen yliopistoyhteisöstä. Tämä voi näkyä 

opiskelijan käytöksessä passivoitumisena ja vetäytymisenä. Haastateltavat eivät kuitenkaan 

lähtökohtaisesti syyttäneet itseään ongelmistaan, vaan näkivät sen johtuvan pitkälti 

ympäristön olosuhteista. On kuitenkin huolestuttavaa, että ympäristön nähdään voivan ajaa 

opiskelijaa syrjäytymisen tielle.  

4.3.3 Loppuun palaminen  

Haastateltavat kuvasivat omaa jaksamistaan usein suurena haasteena. Kysyttäessä 

yleisimmäksi syyksi nimettiin juuri oman toiminnan toteuttamiseen vaadittavien resurssien 

kohtuuttomuus. Loppuun palamisen kokemuksia syntyi tilanteissa, joissa yritykset mukana 

pysymiselle olivat menneet omia resursseja suuremmiksi. 

H5: Öö ollakseni rehellinen ää nyt, minun täytyy todella pitää huolta kodistani, 

koska siitä on kaksi vuotta, kun aloin opiskella Aallossa. Ja siitä on kaksi vuotta, 

kun aloin työskennellä 24 tuntia viikossa. Joten öö ää olen yleensä ensimmäisen 

syyslukukauden aikana, polttanut itseni siihen pisteeseen asti loppuun, kun en 

todellakaan voi, ikäänkuin en oikeastaan halua mitään. Ja minä niin kuin- siellä on 

niin kuin kesälomaa kuin ei olisi kesä ja joululomalla olen periaatteessa kuin 

peruna, tai vain yritän toipua, niin kuin minä syön, nukun ja katson jotain. Ja joo, 

ja kolmen viikon jälkeen minusta tuntuu, että olen todella kiinnostunut tekemään 

jotain niin kuin taas. 
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Kun haastateltavilta kysyttiin loppuun palamisesta, he pitivät sitä luonnollisena ilmiönä 

ulkomaalaisille opiskelijoille ja erityisesti niille, jotka ovat uusia (H10:n sitaatti). 

Ulkomaalaisten opiskelijoiden opintojen rakenteen nähtiin myös ohjaavan opiskelijoita 

ottamaan riskejä, jos he halusivat osallistua opiskelun ulkopuoliseen toimintaan (H12:sta 

sitaatti). 

H10: Joten joo, yrität pitää hauskaa, yrität opiskella ja yrität saada elämäsi yhteen. 

Joten lopulta siitä tuli hyvin normaalia palaa loppuun. Tietyssä kohtaa paloin 

useasti loppuun. Mm. 

H12: Koska se niin kuin, se alkaa riskikulttuurista. Eli jos olet suomalainen täällä, 

tiedät, että sinun ei tarvitse valmistua maisteriksi kahdessa vuodessa. Mutta meille, 

kansainvälisille, meillä on tämä aikaraja, joten meidän on mukauduttava asioihin 

mahdollisimman paljon. 

Kun haastateltavilta kysyttiin mahdollisia syitä ulkomaisten opiskelijoiden loppuun 

palamisen kokemuksille, yhdeksi syyksi nousi vertaistuen puuttuminen (H11:sta sitaatti).  

Tämä käy yhteen myös Backin (2020) havaitseman AllWell?-kyselyn tuen saamisen ja 

loppuun palamisen kokemuksien korreloimisen kanssa. 

H11: Mutta sen lisäksi, ehkä yksi syy, jonka voisin ajatella olisi se, että kun paine 

kasvaa, tai olet tavallaan tilanteessa, jossa sinulla on liikaa lisää stressiä 

yliopistotyön takia ja sinulta puuttuu ehkä niin kuin se sosiaalinen ryhmä, jossa 

päästää höyryä siitä niin kuin saada tasapaino näiden asioiden kanssa, kun 

ajatuksesi ovat asioissa mitä on menossa kursseilla tai yliopistolla etkä voi olla 

kuin, niin kuin, tasapainoilua, koska sinulla ei ole esimerkiksi sellaista tiukkaa 

kaveriporukkaa. 

Haastateltavien kuvailemilla loppuun palamisen kokemuksilla voi olla pidempikantoisia 

seurauksia. Loppuun palamisen on havaittu aiheuttavan riskin opintojen keskeyttämiselle 

(Bask & Salmela-Aro, 2012) ja masennukselle (Salmela-Aro & Upadyaya, 2014). Salmela-

Aron ja Readin tutkimuksen tuloksissa 30% opiskelijoista tunnistettiin samanaikaisesti 

uupuneiksi ja sitoutuneiksi. Tehottomilla ja loppuun palaneilla opiskelijoilla havaittiin 

kuitenkin enemmän masennusoireita kuin sitoutuneilla opiskelijoilla. (Salmela-Aro & 

Read, 2017). Ulkomaalaisten opiskelijoiden onnistunut sitoutuminen yliopistotoimintaan 

voi näin esittää olevan merkittävä keino vähentää heidän loppuun palamisen kokemuksiaan. 

Haastateltujen mukaan tähän auttaisi mukaan etenkin ulkomaalisille opiskelijoille erityisten 
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toiminnan esteiden poistaminen ja vertaistuen saaminen. Tämä voisi auttaa niin sitoutuneita 

kuin sitoutumattomien opiskelijoiden jaksamista. 

4.3.4 Yhteisöstä loitontuminen ja yhteisön vaihtaminen  

Osallisuuden prosessin epäonnistuessa voi johtopäätöksenä olla hakeutua muualle. 

leisimmin kynnyskysymyksiksi yhteisön valinnassa tulivat sosiaaliset suhteet ja 

työuramahdollisuudet. Haastatteluissa yliopistoyhteisöstä hakeuduttiin pois kolmella 

tavalla. Yliopistotoimintaan sitoutumisen sijasta voidaan hakea läheltä vaihtoehtoisia 

yhteisöjä opiskelun rinnalle (H10:n sitaatti). Toinen kuvaus oli yliopiston ja kaupungin 

vaihtaminen kansainvälisemmän ilmapiirin etsimisestä Suomessa (H5:n sitaatti). 

Ulkomaalaisille opiskelijoille Suomesta poismuuttaminen on haastateltavista helppo 

vaihtoehto, sillä Suomeen jääminen edellyttäisi enemmän vaivannäköä (H2:n sitaatti). 

H10: Minusta tuntuu, että jos voisit seurata kuinka niin kuin henkilö kehittyy sinä 

aikana, kun hän on ollut Suomessa, ei vain erityisesti Aallossa, niin joo, se antaisi 

meille perspektiiviä. Koska elämä ei ole vain koulun ympärillä tiedäthän, niin 

monet muutkin yhteisöt saattavat niin kuin vaikuttaa sinuun huomattavasti 

enemmän kuin vain Aalto-yhteisössä ja heistä jotkut saattavat löytää enemmän 

tyydytystä Aalto-yliopiston ulkopuolisesta yhteisöstä. Mutta se on myös niin kuin 

joo, kokonaisuutena se myös auttaa heitä sopeutumaan tähän maahan, mutta se ei 

tarkoita, että Aalto yliopisto olisi niin kuin huono, vaan löysin vain yhteisön jostain 

muualta. 

H5: Joten se oli jotenkin erilaista, tunnen että niin kuin Helsingissä, siellä on 

enemmän ihmisiä ja on tavallaan enemmän mahdollisuuksia tavata aikuisia ystäviä. 

Tiedätkö, ei niin kuin tämä opiskelijavaihto-tyyppinen ystävä. Lisäksi olin siellä 

[pääkaupunkiseudun ulkopuolinen yliopisto] todella mukana. Niin kuin siellä oli 

start-up-keskus, kuin yhteistyötila. Ja yritin todella löytää tieni sinne. Mutta minulla 

ei siellä ollut mahdollisuuksia. Niin kuin siellä ei ollut töitä ja minulla on edelleen 

ystäviä, jotka yrittävät löytää sieltä töitä. Mutta se on vain joo. Jos se on niin kuin, 

siellä ei ole markkinoita kansainvälisille ihmisille. 

H2: Mutta joo, englannin puhujana täällä, se vain tuo esiin kompromissien, 

asioiden näkemisen ja kompromissien tärkeyden. Ja mikä on vaihtoehtokustannus, 

jos et tee yhtä asiaa, vaan toisen, ää ja olla vain niskan päällä, tietäen mitä haluat 

tehdä pitkällä aikavälillä ja onko tämä ympäristö paras sen toteuttamiseen. Ja 

toistaiseksi vielä vastaan siihen kysymykseen, että kyllä, haluan jäädä Suomeen, 

mutta en halua niin kuin vuoden päästä, jos vielä toimitan Woltia, niin jooko 
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ampukaa minut. En halua olla tekemässä sitä. Joten [nauraa]. Öö joo, tarkista vain 

itsesi kanssa ja kysy, onko se silti kannattava tavoite. 

Loppuun palamisen ja syrjäytymisen voi ajatella edesauttavan halua poistua yliopistosta. 

Loppuun palamisen ja syrjäytymisen kokemuksia kuvaavat haastateltavat eivät kuitenkaan 

esittäneet yliopistosta poistumista vaihtoehtona. Tämä voi liittyä siihen, että yliopisto on 

kontekstina sitova sinne pääsemiseen nähdyn vaivan vuoksi, jolloin siitä poistuminen ei ole 

ensimmäinen kannattava vaihtoehto. Yliopistosta valmistuminen sisältää myös ajatuksen, 

että toivotut asiat toteutuvat silloin. Nämä voivat kuitenkin olla ulkoapäin motivoituneita 

perusteita. Opiskelija voi tällöin esimerkiksi tyytyä tekemään yliopistotoimintaa ulkoapäin 

asetettujen minimikriteerien pohjalta tai loitontua joistain yliopiston sisällä toimivista 

yhteisöistä. Odotettavaa myös on, että valmistuttuaan ulkomaalaisella opiskelijalla ei ole 

enää merkittäviä intressejä jäädä Suomeen. 

 

5 DISKUSSIO 

5.1 Johtopäätökset  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen pohjalta selvitettiin, miten ulkomaalaiset opiskelijat 

kokevat osallisuuden yliopistoon. Yliopistoyhteisön nähtiin tarjoavan mahdollisuuksia 

oman asiantuntijaidentiteetin luomiselle ja itsenäistymiselle. Näiden voi nähdä vastaavan 

itseohjautuvuusteorian autonomian ja kyvykkyyden psykologisia perustarpeita. Aalto-

yliopiston tarjoama osallisuus tiedon äärelle olikin yhteisön suurimmiksi nostettuja 

ansioita. Osallisuuden kokemusten esitykset muuttuivat kuitenkin monimutkaisemmiksi, 

kun aiheeksi nousi opetuksen ulkopuolinen elämä. Osallisuuden kokemukset muodostuivat 

oman vertaisryhmän kanssa ja epävirallisessa toiminnassa. Tässä yhteydessä korostui 

puolestaan yhteisöllisyyden tarve.  

Toisessa tutkimuskysymyksessä kysyttiin, mitkä asiat edesauttavat ja haittaavat 

ulkomaalaisten opiskelijoiden osallisuutta. Tuloksissa korostuivat osallisuutta haittaavat 

tekijät. Tutkimuksen perusteella on selvää, että ulkomaalaiset opiskelijat kokevat erityisiä 
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haasteita suomalaisessa yliopistossa ja yhteiskunnassa toimimisessa. Tämän voi nähdä 

tekevän heidät haavoittuvaisiksi niille ongelmille, joita opiskelijat voivat yliopistossa 

opiskelunsa aikana kokea. Esimerkiksi kielimuurin ylittäminen edellyttää voimavaroja, ja 

se vaikuttaa niin työllistymiseen kuin epäviralliseen sosialisointiin. Tällaiset haasteet ovat 

myös asettaneet ulkomaalaiset opiskelijat haavoittuvaisiksi esimerkiksi koronaviruksen 

aiheuttaman poikkeustilan kaltaisille ongelmille, sillä oma taloudellinen ja sosiaalinen 

tukiverkosto ei ole voinut olla samalla lailla avuksi kuin suomalaisilla opiskelijoilla. 

Aineistosta nousi esille erityisesti haastateltavien kokema vastuu omasta osallisuudestaan. 

Tämän myötä kolmantena tutkimuskysymyksenä esitettiin, millainen ulkomaalaisten 

opiskelijoiden oma rooli on osallisuuden tavoittamisessa. Haastateltavat näyttäytyivät 

hyvin itsetietoisina ja reflektoivina oman toimintansa merkityksestä yliopistossa 

pärjäämiselle. Oman tulokulman löytäminen on edellyttänyt erityistä vaivaa, mitä voitaisiin 

myös tukea enemmän. Oman vastuun korostamisen voi tulkita myös viestivän yksin 

jäämisestä näiden ongelmien äärelle. Ulkomaalaisten opiskelijoiden käyttämien 

strategioiden avaaminen antaa kuvaa siihen, missä yliopistoyhteisö voi olla mukana 

edistämässä ulkomaalaisten onnistunutta osallisuuden tavoittelua. 

Viimeisenä tutkimuskysymyksenä esitettiin, mitä osallisuuden tavoittelusta voi seurata. 

Tutkimuksen tulokset tekevät ymmärrettäväksi ne prosessit, joiden myötä ulkomaalaiset 

opiskelijat ovat kokeneet Aalto-yliopistossa suomalaisia enemmän osattomuutta ja loppuun 

palamista (Back, 2020). Tutkimuksen haastattelujen pohjalta ei voinut selkeästi erottaa 

osallisuuden toteutumisen seurauksia, sillä tämän kaltaiset kuvaukset olivat harvinaisia. 

Voidaan kuitenkin olettaa, että kun tarpeet täyttyvät, mahdollistaa se osallisuuden yhteisöön 

ja ennustaa kasvavaa hyvinvointia. Nämä puolestaan motivoivat sitoutumaan yhteisöön 

lisää. Myös opiskelijoiden sitoutumisen tutkimuksessa nähdään motivaation edeltävän 

sitoutumista (Frydenberg, Ainley & Russell, 2005; Christenson ym., 2012). Tämä on 

mahdollista, kun yksilön toivomat tarpeet ja valitsemat toimintatavat sopivat yhteen 

yhteisön tarjoamien tarpeiden ja hyväksymien toimintatapojen kanssa. Tätä tapahtumaa 

voisi kutsua myös integroitumiseksi.  
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Havainnot eivät ole toisistaan riippumattomia, vaan ne nimenomaan risteävät luontevasti 

keskenään haastateltavien puheissa. Yrittäessä ymmärtää haastateltavien tulokulmaa 

esityksiinsä, muodostui aineistosta yksinkertaistettu esitys havaintokokonaisuuksien syy-

seuraus-suhteista keskenään (kuva 5). Tämä toimii myös rakenteellisena selityksenä 

opiskelijasitoutumisen koulukunnan hypoteesille yliopistoon sitoutumisen merkityksestä. 

Malli ei ole enää suoraan johdettavissa aineistoon, vaan se on ulkopäin tehty arvio 

kokonaisuuden hahmottamiseksi.  

Kuva 5: Malli osallisuuden prosessista yliopistoyhteisöön sitoutumisessa. 
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Malli kuvaa osallisuuden tavoittelun pääpiirteittäiset vaiheet, joiden ”päätepisteinä” 

teoretisoidaan olevan joko yhteisöön sitoutuminen tai siitä erkaneminen. Yksilö tekee 

aluksi arvion siitä, millaiset mahdollisuudet hänellä on tavoiteltavien tarpeittensa 

saavuttamisessa. Jos tarpeet koetaan olevan tavoitettavissa, yksilö lähtee toteuttamaan 

strategioita niiden saamiseksi. Tarpeiden tavoittamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa 

yksilön omalla toiminnallaan edistää tarpeittensa toteutumista ja siten edistää 

merkityksellistä jäsenyyttä yhteisöön. Malli sisältää myös kuvauksen tilanteesta, kun 

yhteisön estävien tekijöiden vuoksi yksilö ei koe voivansa täyttää tarpeitaan. Tarpeiden 

tavoittamisen epäonnistuessa yksilö voi tehdä uudelleen arvion siitä, minkälaisia 

strategioita hän hyödyntää tarpeiden tavoittamiseksi. Uudet strategiat voivat tuoda ratkaisun 

tilanteeseen, mutta toisaalta niiden epäonnistuessa pahentaa se kokemusta entisestään. 

Jatkuvan yrittämisen epäonnistuminen voi johtaa loppuun palamiseen. Yksilö voi myös 

passivoitua ja sitä myöden syrjäytyä yhteisöstä. Nämä kielteiset kokemukset voivat 

puolestaan johtaa päätelmään siitä, että yliopistoyhteisöstä olisi hyvä loitontua tai erota.   

Malli sopii yhteen opiskelijasitoutumisen koulukunnan ajatusten kanssa. Astin (1999) 

tunnustaa nimenomaisesti, että opiskelijoiden resurssit ovat rajalliset. Näin ollen yliopisto 

kilpailee muiden voimien kanssa opiskelijan rajallisesta ajasta ja energiasta. 

Itseohjautuvuusteoriasta voi puolestaan johtaa ajatuksen, että yhteisön pitäisi olla sisäisesti 

motivoiva, jotta siihen sijoitettaisiin omaa aikaa ja energiaa. Mitään yksiselitteisesti kaikkia 

ulkomaalaisia opiskelijoita sisäisesti motivoivia tekijöitä ei ole mielekästä nostaa 

kokemuksien monimuotoisuuden vuoksi, mutta haastateltavien nostot liittyivät oman 

autonomian edistämiseen. Esitellyn mallin pohjalta tuleekin ymmärtää perustuvan 

ulkomaalaisen opiskelijan omaehtoiseen toimintaan. Ulkoinen ympäristö puolestaan voi 

olla tässä tukemassa ja kehittää puitteet, joissa myös ulkomaalainen opiskelija pystyy 

toimimaan yliopiston täysvaltaisena jäsenenä.   

5.2 Kriittinen arvio tutkielmasta  

Tutkimuseettisestä näkökulmasta kyseessä ei nähty olevan lähtökohtaisesti arkaluontoinen 

aihe, joten tutkimukselle ei haettu tutkimuslupaa. Tutkielman tutkimussuunnitelma jaettiin 
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kommentoitavaksi Aalto-yliopiston opetuspalveluihin, provostille ja opetuksesta 

vastaavalle vararehtorille. Aiheen voi nähdä kuitenkin olleen haastateltaville hyvin 

henkilökohtainen. Haastatteluissa nousi esille keskustelua syrjäytymisen kaltaisista 

kokemuksista, mikä edellytti haastattelijalta sensitiivisyyttä. Näiden vuoksi 

kysymyksenasettelut pidettiin mahdollisimman avoinna, jolloin haastateltavat saattoivat 

tehdä omaehtoista itsetulkintaa.  

Opiskelijoiden sitoutumiseen kuuluvan tutkimuksen on esitetty tehdyn valtakulttuurin 

pohjalta ja sivuuttaneen vähemmistöt (Harper, Kuh, & Quaye, 2005; Tanaka 2002). Näiden 

kriitikkojen mukaan tutkimuksessa tulisi huomioida instituution oma länsimainen, 

keskiluokkainen ja maskuliininen kulttuuri. Tämän tutkimuksen tehnyt on myös 

länsimaisen akateemisen instituution kasvatti. Tutkijan roolissa kiinnitettiin erikseen 

huomiota omaan rooliin suomenkielisenä opiskelijana, jotta tutkimuksessa ei sekoitettaisi 

omaa kokemusmaailmaa ulkomaalaisten opiskelijoiden vastaavaan. Tutkimus on tuotettu 

nimenomaan ulkomaisten opiskelijoiden omia kokemuksia selvittämällä. Tämän vuoksi oli 

erityisen arvokasta, että haastatellut jakoivat instituutiossa kokemiaan haasteita, jotka voi 

paikallistaa myös rakenteellisiin kysymyksiin yliopiston inklusiivisuudessa. Tutkimusta 

varten saatiin hyvä näyte sekä EU ja ETA-maiden edustajista että niiden ulkopuolelta, 

jolloin erilaisia kulttuuritaustoja tuli laajasti edustetuiksi.   

Aineisto on ongelmallinen aineistolähtöiselle analyysille siksi, että se kerättiin ennen 

aineistolähtöisiin käytäntöihin tutustumista. Tutkimuksen metodologista lähestymistä 

työstettiin työskentelyn aikana, jolloin kaikki työn vaiheet eivät olleet johdonmukaisia 

keskenään. Aineistoa varten tehdyt haastattelukysymykset ovat mukaelma tutkijan omista 

ennakkokäsityksistä ja tutkimuskirjallisuudesta. Alkuperäisenä motivaationa tutkimukselle 

oli ymmärtää yliopistotoiminnan merkitystä osallisuudelle. Tätä varten analyysia aloittaessa 

suunnitelmana oli hyödyntää teorialähtöistä analyysimenetelmää (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

s. 127–132), jossa aineisto olisi sovitettu itseohjautuvuusteorian ja opiskelijoiden 

sitoutumisen tutkimuksen näkemyksiin. Aineistoon tutustuessa tuli kuitenkin selväksi, että 

sen rikkaat kuvaukset antoivat oman polkunsa lähestyä osallisuutta. Näin teorialähtöinen 

analyysi vaikutti enemmän rajoittavalta kuin mahdollistavalta ratkaisulta. Tämän vuoksi oli 
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perusteltua ottaa ajatuksissa peruuttavia askeleita ja palata itse aineiston äärelle. Näin 

tutkimuksen analyysi siirtyi aineistolähtöiseksi. Tämä vaikutti kuitenkin siihen, että 

aineistonkeruu ei perustunut Glaserin ja Straussin esittämään ajatukseen siitä, että 

aineistonkeruu rakentuu muodostuvan teorian ympärille, vaan aineisto pyrki 

mahdollisimman suureen edustettavuuteen.   

Tutkittavan aineiston laajuus aiheutti haasteita aloittelevalle tutkijalle. Näin vaarana on 

ollut, että tutkija on tehnyt analyysin kanssa oikopolkuja, jotka ovat etäännyttäneet 

analyysia aineistosta. Analyysi tehtiin aineistosta muodostettujen koodien perusteella, 

mutta niiden kriittinen arviointi ja ajan antaminen niiden uudelleenmuodostamiselle olisi 

voinut parantaa tutkimuksen laatua. Kattavampien muistiinpanojen tekeminen kategorioista 

analyysin aikana olisi luultavasti helpottanut tätä työtä. Voikin kritisoida, kuinka paljon 

esille tuodut tulokset ovat aineiston pohjalta ja kuinka paljon tutkijan omien ajatusten 

tulosta. Nyt esitetyt tutkimustulokset sopivat hyvin yhteen esitetyn teoreettisen 

viitekehyksen kanssa, mutta tarkoitus ei ole ollut mukauttaa aineistoa sen mukaiseksi. 

Esitetyt haastattelukysymykset ovat ohjanneet haastateltavia käsittelemään haluttuja 

teemoja, jotka liittyvät tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Analyysissä ei kuitenkaan 

lähdetty etsimään suoria vastauksia esitettyihin haastattelukysymyksiin, vaan havainnoitiin, 

millaisia aiheita ne virittivät. Teoreettiseen viitekehykseen tutustuttiin aineistolähtöisen 

teorian mukaisesti syvällisemmin vasta analyysin jälkeen, jolloin sen huomattiin 

keskustelevan hyvin aineiston kanssa. Konstruktivistisessa aineistolähtöisessä analyysissa 

myös tunnistetaan tutkijan vaikutus työlleen. Tutkimustulokset ovat tutkijan omia tulkintoja 

haastateltavien muodostamista esityksistä. Toinen tutkija olisi voinut tarttua etenkin näin 

laajassa aineistossa hyvin erilaisiin teemoihin. Tutkimustulosten ansio on tutkijan 

tulkintojen tuoma ymmärrys, joka tuo uusia näkökulmia aiheen ympärille.  

Luvussa 3.3 esiteltävästä kysymyspatteristosta saa kuvaa, kuinka laajoja teemoja on 249 

aineistosivun puitteissa käsitelty (taulukko 2). Jokaisesta esitetystä kategoriasta olisi voinut 

tuottaa oman tutkimuksensa. Laajemman aineiston käsittelyn riskinä on ollut, että sen 

analysointi olisi jäänyt kuvailun tasolle eikä käsittelyyn pääsisi syvempiä merkityksiä. 

Tutkielmassa on pyritty mahdollisimman hyvin avaamaan valituksi tulleiden teemojen 
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merkitystä tutkimukselle. Aiheen tiukemmin rajaaminen jo ennen haastattelujen tekemistä 

olisi säästänyt tältä haasteelta, mutta valittu tulokulma mahdollisti avoimen lähestymisen 

tutkimusaiheeseen. Tämän tutkielman ei pidäkään olettaa pyrkivän vastaamaan kaikkeen 

kattavasti, vaan sen tarkoituksena on luoda kokonaiskuvaa ulkomaalaisten opiskelijoiden 

osallisuuden kokemuksista, joihin voidaan muista yhteyksissä syventyä erikseen.   

Tutkimuksen kriittinen lähestyminen opiskelijoiden osallisuuteen ei anna koko kuvaa 

haastateltavien kokemuksista. Vaikka haastateltavat kertoivat paljon negatiivisista 

kokemuksista, olivat lähes kaikki kuitenkin vastanneet kysymykseen ”Do you feel the 

things you do at Aalto are meaningful to you?” myöntävästi. On mahdollista, että vaikka 

haastattelukysymykset muotoiltiin neutraaliin muotoon, haastateltavat orientoituivat 

vastaamaan niihin ongelmalähtöisesti. Tutkimuskutsussa ilmaistiin, että pyrkimyksenä on 

edistää heidän kuulumistaan yliopistoon, minkä voi tulkita ongelmalähtöiseksi esitykseksi 

(liite 1). Haastateltavilla myös näkyi halu tuoda esille heidän kohtaamia haasteita, jolloin he 

olivat alun perinkin motivoituneita lähestymään aihetta kriittisesti. Tutkimuksen tulokset 

ovat myös ajallisesti sidottuja. Haastatteluja tehdessä koronaviruksen aiheuttamat 

poikkeusolot olivat olleet käynnissä jo vuoden ajan. Kaikki haastateltavat eivät olleet 

opiskelleet Aalto-yliopistossa ennen koronapandemiaa, ja sitä aikaisemmin aloittaneet 

olivat pitkälti muistikuvien varassa. Haastatteluiden aikaan haastateltavat kertoivat pitkälti 

viettävänsä opiskelijaelämäänsä omissa huoneissaan. Näin ollen ajankohta on voinut 

virittää haastateltavia nostamaan erityisen kriittisiä äänenpainoja. Tutkija huomasi 

analyysin aikana myös oman mielenkiinnon kohdistuvan etenkin osallisuuden haasteisiin. 

Tähän pyrittiin analyysin loppuvaiheessa kiinnittämään huomiota nostamalla 

tutkimustuloksiin mukaan myös haastateltavien myönteisiä kannanottoja. Kriittinen 

lähestyminen on kuitenkin tutkimuksen ansio, sillä esille tulleet haasteet ovat monia 

haastateltavia yhdistäviä konkreettisia asioita, joihin voidaan tarttua ja vaikuttaa.  

Tutkimuksen teon aikana kriittiseksi kysymykseksi nousi, käsittelisikö se vain korona-ajan 

kokemuksia osallisuudesta vai voidaanko aineistosta tehdä yleisempiä havaintoja. 

Alkuperäinen motiivi oli tutkia osallisuuden kokemuksia yleisellä tasolla ja tässä haluttiin 

myös pitäytyä. Tämä oli mahdollista, sillä puolet haastateltavista oli opiskellut Aalto-
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yliopistossa jo ennen koronaviruksen aiheuttamia rajoituksia. Haastateltavia rekrytoidessa 

jätettiin tarkoituksellisesti valitsemasta enempää ensimmäisen vuoden opiskelijoita, jotta 

heidän näkemyksensä eivät tulisi yliedustetuiksi. Haastateltavat halusivat usein myös 

varmistaa, että kertoisivatko he nykyhetken kokemuksistaan vai ajasta ennen koronaa. 

Koronan vaikutuksia päädyttiin avaamaan erikseen omassa luvussa (4.1.7), jolloin muissa 

luvuissa voitiin keskittyä yleensä osallisuutta käsitteleviin aiheisiin.   

Tässä tutkimuksessa ulkomaalaisten opiskelijoiden osallisuuden kokemukset rajattiin 

käsittämään Aalto-yliopistoa. Ulkomaalaiset opiskelijat eivät kuitenkaan elä 

minkäänlaisessa yliopistokuplassa, vaan heidän kokemuksiinsa vaikuttavat esimerkiksi 

perhetausta ja sosiaaliekonominen asema. Haastateltavat kertoivat myös 

yliopistokokemuksen ulkopuolisista merkityksellisistä yhteisöistä ja kokemuksista 

Suomessa. Näin yliopistokokemukseen vaikuttaa myös se, millainen asema ulkomaisilla 

opiskelijoilla on yleensä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tässä on tehty tietoinen 

tutkimusrajaus, jolla on päädytty keskittymään siihen, millainen rooli yliopistolla on 

opiskelijoiden kiinnittymisessä suomalaiseen yhteiskuntaan. Tulosten perusteella yliopiston 

rooli ulkomaisille opiskelijoille on merkittävä, mutta voisi olla myös merkittävämpi.   

5.3 Soveltaminen ja jatkotutkimus  

Tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä muihin yliopistoihin. Tutkimus on 

kuvaus paikallisten opiskelijoiden kokemuksista. Kokemukset vaihtelivat myös 

haastateltavien kesken todella paljon, joten tuloksista ei ole mielekästä vetää mitään tiettyjä 

linjanvetoja. Tutkimustuloksilla ei oteta kantaa siihen, kuinka yleisiä havainnot ovat 

ulkomaalaisten opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimus onkin enemmän näkökulmien 

antamista jatkokeskusteluille. Aalto-yliopiston kuuluessa maailman kansainvälisimpien 

yliopistojen joukkoon (THE, 2021) voi sen nähdä kohdanneen haasteita ja kysymyksiä, 

joita toiset kansainvälistyvät yliopistot tulevat kohtaamaan. Myös Helsingin yliopiston 

opiskelijoiden kanssa tehdyissä esihaastatteluissa nostettiin paljolti vastaavanlaisia teemoja, 

joita tutkimuksessa on esitetty. Nämä teemat ovat kysymyksiä, joita kaikkien yliopistojen 

on tarpeen miettiä paikallisesti etenkin asettaessa kansainvälistymistavoitteita.  
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Tutkimuksissa voitaisiin mennä aiheessa entistä syvemmälle, sillä tässä tutkimuksessa 

esitellyt elementit olisivat jo yksistään tutkimisen arvoisia. Esimerkiksi ulkomaalaisten 

opiskelijoiden sosiaalinen verkostoituminen näyttäytyi aineistossa monimutkaisena 

ilmiönä, jonka parempi ymmärtäminen auttaisi heidän integroimisessaan 

yliopistoyhteisöön. Tulevissa tutkimuksissa olisi mielenkiintoista verrata ulkomaalaisten 

opiskelijoiden osallisuuden prosessia muihin ihmisryhmiin. Esimerkiksi suomalaisten 

opiskelijoiden osallisuuden prosessiin tutustuminen antaisi ymmärrystä, kuinka heidän 

kokemuksensa eroavat ulkomaalaisten opiskelijoiden vastaavista. Mahdollisuus olisi myös 

tutkia suomalaisten opiskelijoiden näkemyksiä ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa 

vuorovaikuttamisesta, mikä oli yksi haastateltavia eniten puhututtaneista aiheista.  

Tutkimuksen tulokset tekevät ymmärrettäväksi ne prosessit, joiden myötä ulkomaalaiset 

opiskelijat kokevat erityisiä haasteita suomalaisessa yliopistossa ja yhteiskunnassa 

toimimisessa. Haastateltujen kanssa kuitenkin käytiin keskustelua siitä, kuinka tämän ei 

pitäisi olla uutta tietoa. Tästä kertoo Helsingin yliopiston opiskelijan kanssa tehdystä 

esihaastattelusta otettu keskustelupätkä. 

Testihaastateltava: Tarkoitan, että kaikki tietävät tämän. [Haastattelija: Mm.] 

[haastateltava nauraa] Tarkoitan, tiedät mitä tarkoitan, eikö? Se on kuin, joo, 

tarkoitan, jos katsot uutisia, niin tästä aiheesta on keskusteltu luultavasti vuodesta 

2003 lähtien. 

Haastattelija: Mm. Joten millainen on... Ää millainen lähestymistapa antaisi jotain 

uutta tälle aiheelle? 

Testihaastateltava: Ahm ihan vain kysymällä yliopistoilta, miksi ne eivät integroi 

kansainvälisiä opiskelijoita, kysyä yrityksiltä, miksi he eivät palkkaa kansainvälisiä 

ihmisiä. [Haastattelija: Mm.] Koska nyt se on niin, en sano, että en nyt vieritä 

vastuuta tietenkään en. Mutta se on vähän kuin, sinä kysyt meiltä, miksi olemme 

onnettomia. Ja sitten ymmärrät, että olemme onnettomia ja siinä se. Joten... 

Tarkoitan, luultavasti se on seuraava askel. Toivon, että se on seuraava askel ja 

sillä on ää-ää hedelmiä, se kantaa hedelmää, mutta [ottaa henkeä] se on vähän 

yksipuolista dialogia, koska kuulet monien kansainvälisten valittavan tästä. Jotkut 

todella valittavat vain tunteellisesti, en myöskään pidä siitä, mutta jotkut tuovat 

todella hyviä huomioita ja sitten ne vain hylätään. Niin. 

Onkin totta, että moni tässä tutkimuksessa noussut teema on ollut puheenaiheena jo 

kaksikymmentä vuotta sitten esimerkiksi Kinnusen (2003) suomalaisia korkeakouluja 
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koskevassa selvityksessä. Vaikka ulkomaiset opiskelijat itse kokevat puhuvansa paljon 

aiheesta, ei heidän viestiänsä ole vieläkään täysin sisäistetty suomalaisissa 

yliopistoyhteisöissä (katso myös Medvedeva, 2018). Yliopistoissa tulee käydä kriittistä 

keskustelua siitä, mitä he tarkoittavat kansainvälisellä ja inklusiivisella yliopistoyhteisöllä. 

Tutkimustulosten myötä voidaan perustella ulkomaalaisten opiskelijoiden edunvalvonnan 

tärkeyttä ja tunnistaa niitä epäkohtia, joihin jatkossa tarvitsee kiinnittää huomiota.   

Ulkomaalaisten opiskelijoiden kokemuksien kartoittaminen on vasta ensimmäinen askel 

osallisuuden toteuttamisessa. Seuraavaksi olisikin tarpeen siirtyä konkretiaan ja selvittää, 

millä toimenpiteillä osallisuutta voitaisiin edistää. Näihin kyseinen tutkimus pystyy 

vastaamaan rajallisesti, sillä nämä ovat jokaisen yhteisön oman kentän ratkaistavia asioita. 

Tämän tutkimuksen perusteella Aalto-yliopistossa voitaisiin hyötyä erityisesti 

kansainvälisten vertaisyhteisöjen tukemisesta ja yhteyksien luomisella niin 

työelämäverkostoihin kuin suomalaisiin opiskelijoihin. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla on 

vähemmän luonnollisia mahdollisuuksia näille, joten ainakin alkuun olisi tarpeen luoda ja 

mainostaa erillisiä foorumeita, joiden kautta he voisivat itse osallistua.  

Vaikka kaikkien opiskelijoiden integroiminen tulisi olla itseisarvo, voi sen edistämisellä 

nähdä olevan hyötyä myös suomalaiselle yhteiskunnalle. Valtioneuvoston 

koulutuspoliittisessa selonteossa (2021) huomioidaan, että koulutusperäisen maahanmuuton 

hyödyt jäävät tavoittamatta, mikäli kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan ei onnistu. 

Valtioneuvoston selonteossa nähdään korkeakouluilla, julkisella sektorilla ja 

elinkeinoelämällä olevan keskeinen rooli. Tämä tutkimus valottaa yliopistoyhteisön roolia 

ulkomaalaisten opiskelijoiden kotoutumiselle. Tutkimus tuo diskurssiin inhimillistä 

näkökulmaa, jossa ulkomaalaiset opiskelijat eivät ole vain työmarkkinoiden kohteita, vaan 

ihmisiä tarpeineen. Onnistuneen integroitumisen myötä ulkomaalaiset opiskelijat voivat 

valmistuttuaan olla motivoituneempia jäädä Suomeen sekä yrittämään rakentaa työuraa ja 

elämää. 
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LIITTEET 

Liite 1: Haastattelukutsu 

International degree students needed for a research interview 

 

Dear international degree student at Aalto, 

 

AYY is looking for volunteers to participate in a study on the experiences of 

international degree students at Aalto University. The purpose is to gain a better 

understanding of how your sense of belonging in the Aalto community could be 

supported. The study is being conducted as part of a master’s thesis in social psychology. 

 

The researcher will interview participants about their experience of engagement, 

inclusion, and integration in the Aalto community. Interviews will be held remotely. The 

entire interview will last approximately 1 to 2 hours. Interviewees can’t be identified 

from the final report. 

 

For this study, we aim to gain insight from a diverse range of backgrounds and opinions, 

and we invite you to speak about your experiences, regardless of whether you identify as 

belonging to the majority or to any kind of minority based on sexual orientation and/or 

expression, gender, religious affiliation, nationality or ethnicity etc. No prior knowledge 

is required. 

 

To register for the interview, follow the link:  

[link] 

In questions concerning the study, please contact the principal investigator, Tommi 

Ostrovskij: [email address] 

 

In other matters related to internationality at Aalto, please contact the undersigned. 

 

With best wishes, 

 

[Name] 

Board member, international affairs and associations 

[email address] 

 

[Name] 

Policy specialist, international affairs 

[email address] 
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Liite 2: Tietoon perustuvan suostumuksen lomake 

TITLE OF STUDY 

 

International students’ experiences on engaging to university outside of lessons 

 

PRINCIPAL INVESTIGATORS  

 

Tommi Ostrovskij 

Master’s Student, Social Psychology 

Faculty of Social Sciences, University of Helsinki. 

[Phone number, email address] 

PURPOSE OF STUDY 

The purpose of this study is to understand the experiences of being an international 

student at the Aalto University. The researcher will interview participants about their 

experience of engagement, inclusion, and integration in the Aalto community. The 

information will be used to come up with a better understanding of how international 

students see themselves as members of the Aalto community and how Aalto University 

and Student Union could help their belonging to the university.  

 

STUDY PROCEDURES 

Your participation in this study will consist of a semi-structured interview. During this 

interview, there will be fifteen main questions. The interview will take approximately 

one to two hours. 

This interview will be carried out via the University of Helsinki’s Zoom. To facilitate the 

transcription of the data, the interview will be recorded using Zoom. The analyses will 

not include video recording. The interviewee has the right to ask for other recording 

solutions. 

The transcription of this interview is done by the interviewer using otter.ai. Otter.ai may 

use the data for developing its services. The transcription will be deleted immediately 

from the otter.ai once the transcription has been done. 

  

RISKS 

 

There are no foreseeable risks regarding your participation in this study. The topic may 

be sensitive for the interviewee and rise some unwanted memories.  
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The interviewee can share their experience in a way they feel comfortable about it. You 

may decline to answer any or all questions. You may also terminate your involvement in 

the study at any time if you choose. 

 

BENEFITS 

 

There will be no direct benefit to you for your participation in this study. However, we 

hope that the information obtained from this study may help the University of Aalto to 

improve the experiences of all international students attending the university.  

 

CONFIDENTIALITY 

Your responses to this interview will be anonymous. Every effort will be made by the 

researcher to preserve your confidentiality including the following:  

• Assigning code numbers for participants that will be used on all research notes 

and documents 

• Keeping interview transcriptions and any other identifying participant 

information in a password secured memory disc in the personal possession of the 

researcher. 

Participant data will be kept confidential except in cases where the researchers are legally 

obligated to report specific incidents. All the data will be deleted after the study has been 

published. 

 

CONTACT INFORMATION  

 

If you have questions at any time about this study, or you have any regrets about your 

participation in this study, you may contact the researcher whose contact information is 

provided on the first page.  

VOLUNTARY PARTICIPATION 

 

Your participation in this study is voluntary. It is up to you to decide whether or not to 

take part in this study. If you decide to take part in this study, you will be asked to sign a 

consent form. If you withdraw from the study before data collection is completed, your 

data will be destroyed.  

CONSENT 

 

I have read and understood the provided information and have had the opportunity to ask 

questions.  I am free to withdraw at any time, without giving a reason and without cost. I 

understand that my participation is voluntary and I agree to take part in this study. 
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Liite 3: Lista analyysissa muodostetuista kategorioista 

Mukana on myös muut analyysin aikana muodostetut kategoriat, jotka eivät tulleet 

esitetyiksi tutkimustuloksissa (syyt esitetty sulkeissa). Osa näistä poistetuista kategorioista 

hyödynnettiin uusien pääkategorioiden kategorioiden muodostuksessa (Osallisuuden 

tavoittamisen strategioita & Osallisuuden tavoittelun seurauksia). 

Pääkategoria: Sosiaalisuuden mahdollistajia ja esteitä 

Kategoria 1: Ympäristöön sopeutuminen  

• Alakategoria: Orientoitumisen erityispiirteitä 

• Alakategoria: Tuutorointi 

• Alakategoria: Hyvää orientaatiossa 

• Alakategoria: Parannettavaa orientaatiossa 

• Alakategoria: Miksi ei osallistunut orientaatioon 

• Alakategoria: Orientoituminen itsenäisesti (siirrettiin Mukautumisen strategia -

kategoriaan) 

Kategoria 2: Sosiaaliset verkostot 

• Alakategoria: Sosiaalisen tarpeen täyttö verkostoissa 

• Alakategoria: Resurssien saaminen verkostoista 

• Alakategoria: Yksin oleminen ja yksinäisyyden kokemus (siirrettiin 

Syrjäytyminen-kategoriaan) 

• Alakategoria: Verkostoituminen kansainvälisiin opiskelijoihin 

• Alakategoria: Yhteydet suomalaisten opiskelijoiden kanssa 

• Alakategoria: Yhteydet opettajiin 

• Alakategoria: Yliopiston ulkopuoliset verkostot 

• Alakategoria: Oma verkostoituminen (siirrettiin Hakeutumisen strategia -

kategoriaan) 

Kategoria 3: Yliopistotoiminta 

• Alakategoria: Opiskelu 

• Alakategoria: Opiskelijatoiminta 

• Alakategoria: Työskentely yliopistolla 

• Alakategoria: Kokemuksia omasta toiminnasta (havaittiin päällekkäiseksi 

Osallisuuden tavoittamisen strategioiden -pääkategorian sisältöjen kanssa) 

Kategoria 4: Kielikysymys 

• Alakategoria: Toimiminen englanniksi 

• Alakategoria: Kielen merkitys osallistumiselle 
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• Alakategoria: Englanniksi puhuminen suomalaisten opiskelijoiden kanssa 

• Alakategoria: Suomen kielen opiskelu (siirrettiin Mukautumisen strategia- 

kategoriaan) 

• Alakategoria: Kielen merkitys työllistymisessä 

• Alakategoria: Yliopiston kansainvälisyys kielisaavutettavuuden takaajana 

Kategoria 5: Kohdatut asenteet 

• Alakategoria: Stereotypioiden kohtaaminen 

• Alakategoria: Stereotypioiden käsittely 

• Alakategoria: Stereotypioiden taustalla olevia tekijöitä 

• Alakategoria: Hyvät kokemukset kohtelusta 

• Alakategoria: Kokemukset keskusteluympäristöstä 

• Alakategoria: Rasismin kokemus 

• Alakategoria: Syrjinnän kokemus 

Kategoria 6: Sosiaaliekonominen asema 

• Alakategoria: Taloudellinen asema 

• Alakategoria: Lukukausimaksujen, stipendien, tukien ja byrokratian merkitys 

• Alakategoria: Työuran suunnittelu (jäi käyttämättä koska sen arvioitiin olevan 

kategoriasta erillinen aihe) 

• Alakategoria: Töiden tekeminen opintojen ohessa 

• Alakategoria: Kysymys työllistymisestä 

• Alakategoria: Yliopiston rooli (jäi käyttämättä vähäisen aineiston vuoksi) 

Kategoria 7: Koronan vaikutukset 

• Alakategoria: Fyysinen kohtaamattomuus 

• Alakategoria: Toiminta etänä 

• Alakategoria: Taloudelliset haasteet 

• Alakategoria: Fuksien erityiset haasteet 

• Alakategoria: Oma toiminta koronan keskellä (siirrettiin Mukautumisen strategia 

-kategoriaan) 

Pääkategoria: Osallisuuden tavoittamisen strategioita  

Kategoria 1: Oma vastuu osallisuudesta 

 

Kategoria 2: Asennoitumisen strategia 

• Alakategoria: Asenne voimavarana  

• Alakategoria: Tunnetyön tekemisen merkitys 

• Alakategoria: Asennoitumisen merkitys orientoitumisessa 

 

Kategoria 3: Mukautumisen strategia 

• Alakategoria: Kontrollin luominen 
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• Alakategoria: Käytänteiden ja normien sisäistäminen 

• Alakategoria: Suomen kieleen varautuminen ja sen opiskelu 

• Alakategoria: Mukautuminen korona-aikaan 

Kategoria 4: Hakeutumisen strategia 

• Alakategoria: Hakeutuminen kansainvälisten opiskelijoiden luokse 

• Alakategoria: Hakeutuminen opiskelijatoimintaan 

• Alakategoria: Aalto-yliopiston ulkopuoliset yhteisöt ja toiminta 

• Alakategoria: Tiedon hakeminen (luovuttiin vähäisen aineiston takia) 

Kategoria 5: Vaikuttamisen strategia 

• Alakategoria: Vaikuttamisen keinoja 

• Alakategoria: Vaikuttamisen mahdollisuudet 

• Alakategoria: Syitä jättäytyä vaikuttamasta 

Pääkategoria: Osallisuuden tavoittelun seurauksia 

Kategoria 1: Rajallisten resurssien seuraukset 

Kategoria 2: Loppuun palaminen 

Kategoria 3: Syrjäytyminen 

Kategoria 4: Yhteisön vaihtamisen pohdinta 

Muita tutkimustulosten ulkopuolelle jääneitä kategorioita: 

(Nämä ovat kokonaisuuksia, joiden ei koettu täydentävän tutkimustuloksia ja siksi niistä 

luovuttiin. Osa näiden kategorioiden koodeista sisältyi jo yllä esitettyihin kategorioihin.) 

Kategoria 1: Yliopisto paikkana olla 

Kategoria 2: Mistä tukea yliopistolla 

Kategoria 3: Kulttuurinen sopeutuminen (siirrettiin Ympäristöön sopeutuminen -

kategoriaan) 

Kategoria 4: Toiveet yliopistosta saatavista tarpeista (ei käytetty, sillä luovuttiin 

teorialähtöisestä analyysista) 
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Liite 4: Sitaatit alkuperäisellä kielellä 

(Sitaatit esitetään samassa järjestyksessä kuin varsinaisessa tutkielmassa. Sitaattien sijainnit 

on myös nimetty alalukujen tarkkuudella. Kolme viivaa sitaattien välissä ilmaisee siirtymää 

eri kappaleeseen.) 

3.4 Analyysin toteutus 

Aa, hm. I mean, sometimes I'm a bit hesitant, approaching somebody because I yeah, 

because I don't speak the language. Even though all people, most people here speak perfect 

English. So um yeah. Or, for example, I don't like speaking English in public, like outing 

myself as a foreigner. 

And also, because, for example, when there is there's, for example, this groups on Telegram 

sometimes the conversations in English, then I I can follow it, sometimes they switch to 

Finnish. And like, if I know something important is going on, then I will translate it, but 

sometimes I just glanced on it. And I'm like, okay, no clue what's going on there. And yeah 

so I'm kind of I think I'm missing out on some information because of that. 

 

 

4.1.1 Ympäristöön sopeutuminen 

 

I3: Oh yeah, for people who have lived in Finland, their whole life, or like are more 

familiar with like student culture, um, there's a lot of things that like, are very obvious to 

them, which aren't to international students. 

I9: And so and, and even if the family is in an economic difficult situation, then the parents 

have probably enough cultural background to understand all the problems or issues that 

their kids might be facing at the university, they can read documents when they are in 

Finnish. – – If you will run into problems at the university, that might be something that 

Finnish parents might be easy for them, it might be easier than for parents in India or 

whatever. And that might also add up on this pile. And after all, the people here are home. 

And they they know the culture, they know the people they feel probably more confident 

about, um, talking to institutions or people and getting their help. 

--- 

I5: And also because the first course was heavily on campus, so we would go to the lectures 

every day, and we had some introductions. So it was it was kind of together kind of thing to 

figure out how everything works, where everything is located. So we were lost altogether, 

in a sense, and that kind of united us. And I felt like I'm not the only kind of one who doesn't 

understand what is happening around. So in that sense, like, yeah, in that sense it was quite 

good and easier? 
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--- 

I3: Um, and we had tutors from mostly the Finnish, BA. Um, and some of them were also 

from masters. But aa I honestly think that that your tutoring was a bit flawed. Ahm because 

of course, umm there was no way of knowing like what we needed, or it was very new 

because we were all like 18 to 20 something year olds coming to a new country and 

continent eroding. And that's something that like no one there had experienced. 

I9: Yeah. So and yeah, the day when I arrived here, I yeah, I got picked up from a tutor. 

And then she was like, Oh, yeah, we have this welcome party this evening. Don't you want 

to come? And so I dropped my suitcases and I went with her somewhere and went to sauna 

in Finland, like on my first evening and it was so so great. 

--- 

I2: So I listen to my roommate at the time another American who had come over a couple 

of months earlier to do a summer program. So he already had about three months of 

experience in Finland. So when I arrived in September, he was like, oh, orientation, you 

can, you don't need that, like, screw that, we'll just like, do our own thing. And then like, if 

you need help, like, I got you, and that was dumb, I shouldn't have listened to him. 

 

4.1.2 Sosiaaliset verkostot 

I9: Like, I think the main reason why I, why I had a good experience here, was actually 

coming from the students not from anything that the university did itself, like it's the student 

community that makes it a great university. 

I10: I’m here now because of the the my perspective or my approach in in making network 

is different from that time that time I first came here just want to make friends. And now I 

just want to make network. – –  And also the school can also let me lead me to more 

relevant network. Yeah. And also with people with, like, the similar idea and give me more 

of idea and insight. That is normally if you're surrounded by in only in the tech industry, 

you wouldn't know much about it inside in other industry. 

--- 

I4: But as a community, I would say that, like, the new students that joined this year, like in 

the international student community, I think we got really close. And we because we shared 

a lot of the experiences like the same experiences. I feel like that would be the community 

that I'm closest to in terms of like student communities. 

I3: – –  and also generating some sort of like, support net, because like, of course, the um 

experience of an international student is like completely different than it is like with Finnish 

students. Um and there's more possibilities that the international student will not like, 
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integrate completely. So like having these like support nets, where you can maybe discuss 

about paperwork or different things you find confusing about the Finnish language or the 

Finnish culture like those, yeah, they're necessary and they could be done by also itself.  

--- 

I9: I also had the case that in my first year, I had a Finnish friend who was starting at the 

same time as me. So he was also studying at the same time. And at some point he was 

talking about, oh, we are making this event where the freshmen organize an event 

themselves. And what why are you not in that? And I was like, Well, I didn't know about 

that. No one told me about that. And he was like, “Hey, I just add you to the team.”. 

I11: Then again, I think that which is also maybe similar that, at least from what I know, 

from first year students from the school of business, there are actually a lot of Finns 

moving every year to Helsinki to start studies. So they're kind of in a similar situation, also, 

where they like are in a new context looking for friends, but because I think most 

international degree students start at Aalto at masters level, they kind of really don't get in 

touch with each other. And also like the exchange students and bachelors like they're 

coming at a later stage, so they're not really meeting meeting the first people. 

--- 

I10: Or it is good in my case that because like I usually have something quite specific to 

talk to but I probably that some some of the some of my friend, they don't have anything 

specific outside of like the homework in the school so they did find some trouble in in trying 

to reaching out to the teacher. 

I6: Yeah, and this time, so most likely just providing service. And I usually prefer watching 

lectures afterwards, like watching recordings. Of course, if you're not military to attend, for 

example, if there are some activities that I should participate in. And mostly, it just seems 

like they're providing me with cell service. And there is not much connection at all. 

[Interviewer: Mm.] They just provide a service and then we move on and I forget about it. 

--- 

I4: University, like I said, I haven't, while I do have friends in university, it's not like, we're 

not as close as I would like to be. So all of my support is just outside of university, just in 

people. 

I10: I don't know if the friend that currently I'm making in Aalto would be that can become 

a close friend later. So it is uncertain, but it might like evolve later by when we graduate in 

but because like those one when I first came to Finland, they become like very important 

part of me right now. 
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4.1.3 Yliopistotoiminta 

I5: And also, for example, I feel like the, the knowledge that they gave us, they're like, so 

they're kind of given me like, like letting me in the professions. – – And I feel like also like, I 

feel a bit like special because we have this all this amount of workshops, and they're all 

available, if we have a coursework related, and I feel very special, that I have this 

opportunity to try it out, you know, and at the same time, it gives me a pressure that I 

should kind of choose well, so it kind of leads to that to something not just, I'm not just 

randomly trying things. 

--- 

 

I1: So I would just want to like balance the studying process, and also the communications 

like, um, how to truly ex, umm, ex- how to say that word just feel the different culture, and 

feeling the lifestyle in Finland. 

I5: And if they find a job, because I feel like the problem in Aalto, in our programming is 

designed in a way that we have to dedicate full time to studies. But if the open the 

opportunity for people from other countries to come to studies, they need to take into 

consideration that some of them will actually work. And they will need to work.  

--- 

I4: But it's nice to be able to do something like for the English community as well, instead 

of just waiting for other people to do something. So like the fact that I have like an active 

role and kind of being like, doing something in English, for example, or hosting something 

in English with English students. Like that feels nice. And to be able to, like slowly transfer 

from like, an all Finnish thing to like a more international setting. 

I6: Aa and I applied for teaching assistant for the next semester. I think becoming teacher 

assistant will help me a lot because there will be people who are working on things, and I 

work with them. And it should be much more interesting for me. I'm not very interested in 

events, like parties. 

--- 

I11: So I also like, look forward to the to the [student organization’s] meetings just because 

you have like social interaction there. And it will even get better when like you just meet in 

person and after that to do stuff together. So yeah, I think there was like, being part of the 

board was the biggest game changer in a way to feel connected to to the community, um, 

also like to other people and to make make friends. 

I9: And even people who generally appreciate or push this inclusion cannot get rid of 

thinking about this easiness. For example, we had an event this week, and I was 

responsible for a Finnish group of freshmen. And I asked a friend from the guild “Hey, 

what you think should I read the instructions to my group in Finnish, even though I can 
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probably not get them in the right feeling of the event then, like when I struggle with the 

words and so on, or should I talk English to them?” And [unclear] this person, even though 

it's a friend of mine, and I know that he actually is open towards the international students 

was like “Is there no other person who could do this?”. So you see, it's like, the easiest 

solution would be if we separate again, Finnish people from the internationals and then we 

don't have this issue. And yeah, that's like this hurts sometimes a bit. 

 

4.1.4 Kohdatut asenteet 

I7: – –  I like also that is like very international university. The teachers come from 

teachers or researchers or students also come from different countries. And I also like that 

because it feels like you're in one country, but somehow you can also get in touch with 

people from different countries and different cultures. 

--- 

I4:  Um I feel like they are very similar in just terms of values and things like the 

companionship and like the togetherness and the sense of community that, like Aalto 

students have is just incredible. I like I really do appreciate that. But maybe where it does, 

like vary a little bit is just like I said, like there's a little bit of like a gap between like the 

international students and Finnish students. It's just the language barrier, to be honest, 

that's all it is. – – But other than that, like there has been no like discrimination or like, bias 

or anything like that. The community experience is just incredible. 

I9: – –  but it still leaves a bit of the feeling that international students can only get to these 

positions where they can have influence on the process if there is no one else to choose 

from, like yeah, this this feeling sticks a bit. 

--- 

I3: Um, and then also like, I don't know, there's, of course, all the stereotypes about like, 

one being a woman and then to being promoted in America. Like, suddenly you're eating 

food, you're eating spicy. And then like, he was like, oh, but you must be like, so 

knowledgeable and useful used to like spicy food, because like you're from Latin America. 

And then I have to answer No, in Argentina, our food is very bland, actually. and stuff like 

that. Um... yeah. [Inteviewer: Mm.] I mean, I've also been, like, overly like sexualized 

because of being a Latina woman, like, I've had really like weird and inappropriate 

comments, umm and and stuff like that. But I mean, whatever. 

I12: So it was this time when I was like, hanging out with my friends, and one of them 

suggested that so we were talking about COVID vaccine in sounds in like just that like 

Africa could be like testing ground, something like that. That those idiot like French 

professors suggested. And he said that, okay, I was not angry at him. But I was like, more 
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angry because others didn't say anything to him. – – Those are like some of my friend is 

like we're making the joke about adopting black kids. And yeah, like they thought like 

blacks were on on only for being like adopted like. And it was really yea for me is just I 

don't tell at the time just I tell them like when it's like when it's enough I just told them it's 

enough. So we're not friends anymore.  

 

4.1.5 Sosioekonominen asema 

I2: That's what it means to me is like, haah umm, being grateful that English speakers are 

like, given the same kind of opportunities to be a part of academic institutions and even 

though my tuition isn't free, like as other Finnish students are, like, I'm still paying pretty 

heavy just to be here. Like with my tuition fees, but still like, all the opportunity, all the ch- 

aa umm benefits that come with it about cheap housing, cheap [unclear], that's cool. And 

um so I'm grateful for that. 

I3: And umm it's, it's like I've struggled quite a lot financially, which is umm logical, but it's 

it's not nice either because that means that I can't like participate that much in social 

activities or or other stuff and my basic needs umm so that and I also have to put a lot more 

time into aa work than most of the people that I'm surrounded by. Um, so it's, it's sometimes 

feels like I'm being like, like left behind.  

--- 

I3: – – okay, they're obvious, but like, it also generates a lot of more stress and, and, like 

aa, urgency during your studies. And also people who are like aa, hold scholarships for 

their tuition like they have to maintain a certain average of their grades. And then that 

changes the study experience completely. 

I5: But the problem was that I had to, I had to pay, like, was it for me, there was like seven, 

7k per year back then. And I didn't have that money because back then I just graduated 

from my master's and I didn't have a job. And I was constantly looking for the for a job. 

And it happens so so I got a job at the beginning of July. And I applied for a permit of 

residence, which was type A. And I learned from a friend that permit of residence type A 

which is [unclear] base can allow me to study for free. And that was the change in point 

where I could accept my study place in Aalto. So the work in that sense is very essential to 

me because it can it kinda let me study because I can't afford like to pay so much. At the 

same time, it provides me the financial kind of support that I need to to live. 

--- 

I2: I'm also juggling part time work as a Wolt deliver, because that seems to be one of the 

only options right now as a non-Finnish speaking, young professional. Umm so I am 

grateful for Wolt the opportunity that it gives me to get by on my job hunt. However, it can 
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be a little taxing on the body if you do it too much for too many days. So umm I mean, for 

instance, now, my aa knuckles, everything's kind of hurt. And just from doing well, too 

much. 

--- 

I5: And I feel like for example, in our programs, there is not not enough of this kind of 

direction. They're kind of given us for courses and they're kind of expect us to know what 

knowledge we need or what skills we need to gain like to, to choose the courses things like 

by ourselves, so I feel like this is a kind of a bit missing. 

 

4.1.6 Kielikysymys 

I7: I don't know how to be Finnish speaking student in Aalto because I have felt that it's 

when it comes to the language, it's easy to find all the information you want. Like you don't 

feel that you are exempt- exempted from something regarding to the services in the 

university. There is always a class there is availability in like all three languages, and also 

the teachers, some of them are Finnish speaking some some no, but they're they're also the 

teachers, they're really international. The community of teachers is also international so 

you don't feel like difference whether you're Finnish speaking or English speaking. Yeah, I 

would say that this it doesn't make a difference. They don't feel that you're missing lots of 

stuff if you don't speak the language. 

--- 

I4: Well, like I said, in events and everything, when there is something that is held, they are 

so friendly and accommodating. And like I said, like many people are just happy to 

translate or like happy to be like “Okay, so this is what's going on right now” kind of thing 

and it could be even people that I haven't really spoken that much to, but if they see me kind 

of bear with a blank expression, they'll just come to me and be like, so seven year this is 

what's going on now. 

I11: I mean, even though like that, when I said that there's like a lot of resources available 

in English, and there's like, also a lot of like, like, we kind of do a subcommittee, but also 

other groups that are trying to also translate like the rich student culture that Finland has 

to like international students. So like, I don't know, also sitsi parties. And also like, just like 

the stuff that's like, traditions in Finnish students culture, I think that for sure, I kind of miss 

out on those. 

--- 

I9: Yeah, that can be really hard experience. Like I I know exactly how lost I felt in a game 

event where people played a board game, and I was in that board game and they talked 

English for me while the board game was on but as soon as the game was over, people 

started talking about the game and how the game felt and how how the game took turns 
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during the game and in Finnish, and I was standing on the side that I didn't understand a 

word that was that was really a rough experience. speakers, if you realize that, like this 

kind of social interaction after the game is just as important as the game itself, it's part of 

the community's experience. And if you cannot take part in that, then it keeps you out pretty 

far, like much farther than you would probably think. 

 

4.1.7 Koronan vaikutukset 

I3: So there was like, a long period of time where I wasn't working and that was quite bad. 

And then I got this one job at a hotel, but that close because of COVID. So I was like, 

without a job again, for a really long time. And then I had to ask um from, like my family to 

like pitch in and help me for it was [unclear] two months that they helped me umm just with 

paying rent, but it sucks because, like, as a part time job I earn more here than my dad 

does. 

I3: And all these are virus stuff, which of course, complicates everything. Like right now, I 

have decided to take an extra year on my studies, and I can do that because I'm not paying 

tuition. But for a lot of people, I know in masters, they haven't been able to complete their 

thesis because of COVID. And they have to basically study here for another half or more of 

the year. Um, and that is not possible for some financially. 

--- 

I11: And then yeah, kind of met new people that I never really there was like maybe the the 

most unfortunate part that I'm not really connected to the people I'm studying with like in 

the direct major I shares that we I think we're 70 or 80 people that are in the same 

program. But because you're because of Zoom, you're missing this kind of hallway chat or 

like going to the Mensa to get into the student cafeteria together stuff like this. I never 

really bonded with any one of them. 

I12: Most of the time, but, yeah, since then, we don't have any live classes now. It's really 

hard to create me more and more moments. Now, because they'll just record zoom, and 

they'll post it, then that means I can just watch 10 minutes, every hour, and what the whole 

video is, within two days. It's really hard to create such memorable moments with 

professors actually. 

--- 

I12: And also I thought I would have good student life here. Yeah, even I didn't know that 

this group existed until you tell me now. Thanks for that. But yeah, I got, I got an email 

saying, okay, your tutor will help you digest yourself to Finland. And, yeah, I think I just 

did it by myself. Also, I miss some things. 
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I11: And I think because also because that got canceled, and after that we could only 

organize like some Zoom online. A lot of exchange students were like, yeah, of course, I 

would like to set that they couldn't go to Lapland as well. But there, which I totally 

understand are not so super interested in any more online events. So when you're like, 

doing your studies online, you kind of don't really want to spend your free time on there as 

well. So while we've done some of things, some of like, what was it like trivia quiz, or like 

stuff like this on Zoom? It was not like super successful. 

--- 

I5: So I ended up like, at home or, like, in front of my computer, and I can't really go 

anywhere, or how do I meet people now? Like? Like, casually, you know, because meeting 

people in Zoom is not casually. It feels not casually, sorry. So yeah. And while for example, 

Finnish people, they have friends here already, and they're like, oh, come over. Oh, I would 

go there. Like, for example, one of my flatmates. She just moved back to [city in Finland] 

for a weekend. She has her family there. And she has friends coming from there. She also 

has some friends here and yeah. It's a bit different. 

I11: And then yeah, kind of met new people that I never really there was like maybe the the 

most unfortunate part that I'm not really connected to the people I'm studying with like in 

the direct major I shares that we I think we're 70 or 80 people that are in the same 

program. But because you're because of Zoom, you're missing this kind of hallway chat or 

like going to the Mensa to get into the student cafeteria together stuff like this. I never 

really bonded with any one of them 

--- 

I1: And yeah, I somehow it's just like mm I study I stay here long. And sometimes it will, 

like aa some negative thoughts will be how to say become bigger and bigger when I stay 

alone. So I always tend to think some bad things, negative aspects. And um yeah, just I, I've 

already stay here for six months, seven months. But still, I always stay alone meant just 

thinking about everything just in my mind. 

 

4.2 Osallisuuden tavoittamisen strategioita 

I2: Sure, it would have been nice for me to do a taping for it to have been put on a silver 

platter right in front of me. But that's just not realistic. You have to go out and seek those 

things for yourself. 

I11: So yeah, maybe it's also like, from my experience, but I think like your first of all, like 

you, student yourself, are responsible, for sure. Like, they're the university should be 

responsible in the way that they help to to build infrastructure to keep up the situation, as is 

now to fund clubs and associations, that they're able to do their work. But I think to really, 

yeah, start to become active, depends a lot on yourself to, like, make the decision, be active 
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somewhere, even if it's an a club, or in a council or anything, I think there's no really way 

around that. 

 

4.2.1 Asennoituminen 

I1: Um yeah aa definitely. Because, um, I'm just to say, the decision that I made, the 

decision of studying abroad is just like my own decision, I've I chat, how to- I discussed 

with my parents more than 10 times to tell them that I want to aa study abroad in just try to 

explore my ex- explore my experiences and something like that and I also told them, that I 

want to live for myself. And I think that each decision I made, I can how to say that every, 

no matter what aa result happened, I can, like, afford them. And I, I can accept them. So 

yeah, I really enjoying the feeling that I fight for myself. And I do everything I have to say 

everything I did so far is meaningful for me, are meaningful for me yeah. 

I5: But at the same time this attitude like this kind of attitude kind of pushed me together to 

actually kind of like, graduate as as like go with everyone else so I can graduate as soon as 

I can. 

--- 

I9:  And I was building up a lot of pressure in myself, because I knew that I wanted to be 

super open and super relaxed, when this time would actually start. So no matter what I 

would find there, I would be kind of happy with it. And but then in the moment where I was 

in the plane and things were actually like, I had my suitcases and things were sorted out, 

then I was relaxed and open, like as I, like I've worked for that to some extent. And I think I 

would have never been so relaxed and open towards everything else ever in any other time 

in my life. So I think that's really like, it wasn't only the surroundings of me, it was only me 

who was probably a bit different. And what made it such a brilliant experience, but it was 

just absolutely amazing. 

I2: Yeah, coming into Finland, I didn't have that attitude. But now I've learned that that's 

what I have to do. [Interviewer: Mm.] Which is fine. That's, that's just how it is. And to do 

that requires shedding in consent and insecurities and doubts about yourself, just live and... 

reach out to people or organizations that you think are worth reaching out to? Or? I don't 

know. 

 

4.2.2 Mukautuminen 

I5: So yeah, and I feel like, yeah, this is like, important things, that I need to consider how 

to balance my work, and how to give space to actually go for a walk or have some 

pleasure. Basically, it's a kind of time management thing that I need to kind of, yeah, this 

and that I need to kind of not just work because I work as a [job title], not just to work as a 
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[job title], then study, like deliver all these reports, but also, like, go out, because I feel it 

just too much sitting at home. Like I really, this is like really important for me now like I'm 

trying to kind of find out like how can go out how I can just go for a walk in the break how I 

can, like meet people not in Zoom or not in a call but in kind of this outside sort of 

environment.  

--- 

I2: – –  maybe I got it in my own head, like, Oh, don't approach people. Like that's not the 

norm here. They're not in your home country, you have to, you know, you have to abide by 

the rules here [laughs]. Which is such a paradox, but- and I've sort of shaped that thought 

recently, I just in the past few months, I've said, fuck it, I'm just going to be myself and see 

what happens. And it's been great. 

--- 

I10: Yeah. So at first I I, I I at first like when I got into the school, I studied it because like, 

is it mandatory and like you have to study and then I was thinking that like yeah because in 

this this country then I should learn the language properly. But then because they live in in 

Helsinki got really well without speaking like proper Finnish, and I didn't make so many, 

many Finnish friend at that time. – –  So it was not very motivating to to go through that 

time.  

--- 

I3: Well I think umm, honestly, just talking to people is like Telegram groups, there's a lot 

of discussion going on there. Um, then also just events going on, most of them are remote, 

but they're still like some small things um going on, especially outdoors, since it's been a bit 

warmer. 

 

4.2.3 Hakeutuminen 

I2: What did I do? I tried to find other foreigners. That's what I tried to do. And I tried to 

do best of both worlds by using student organizations that also had other foreigners in it. – 

– But, um, and then end up joining it, but it was just sort of, it sort of marks my first attempt 

to like, put myself out there and try to actively find friends. So yeah, bonding with other 

foreigners basically. 

13: So when, as international students come here, we're coming to a completely new life. 

And we're, like, really um motivated to, like, get new friendships and like, especially don't 

make those first few weeks, which are quite like, decisive, because if you don't really make 

your friend groups during those first few weeks, then you might be left out, or like, just 

umm the social circles might like, form and it'll be harder later on. Umm so So I think, like, 



87 

 

during those first few weeks, it's, it's quite more stressful for international students, because 

there's like, it's really like your whole future social life, depending on it. 

--- 

I5: But there are a lot of people who come to exchange there. So in that sense, the problem 

was that there are a lot of exchange students and you don't really want to get friends to 

become friends with them. Because they're going to leave in half a year. You don't like of 

course you can kind of socialize and stuff, but in half the years, they will leave and you will 

have to start over. 

I9: So I'm kind of always a bit in between, also, because I refuse to just hang out with a 

group of Germans that also are here from Germany. Like, I'm not so much interested in 

that. And I think that's what many internationals actually do they find a group of people 

from their home country, and then they stay in that group that happens kind of often. 

--- 

I11: And when I was elected to be a board member there was like, also, like, I think I felt 

that this is like a kind of a big things. I don't have to I really felt that. Okay, now you don't 

have to worry so much about a meeting so many new people, because you have like this 

group of 20-25 people, you can just always um aa text. Yeah, do we want to do something 

together. So it kind of relief, the pressure. 

I2: But um... yeah, I think I had a cool little strategy when things were open to go to 

Sompasauna, make friends that right, because that's a very strong international. Have you 

been there to Sompasauna or heard of it? 

Interviewer: Many of my friends have. 

I2: Yeah. So it's great, great little are, where you can meet people easily. So that was how I 

got by umm last summer, when things are open. 

 

4.2.4 Vaikuttaminen 

I9: For example, I... there has been in my guild, there has been an issue with 

communication towards international people. And and I talk about these issues. And they 

were sort of that way. For example. I think it's also a general change of mentality like for 

example, the there's a group for the tutors in our guild, and this year is the first time that 

the international tutors and the Finnish tutors will be in one common group. And it wasn't 

really me who enforced this but I think me consistently like complaining to responsible 

people in the guild kind of was pushing towards these kinds of changes like I'm I think I had 

impact on this person who caused that this is now the case. And so so I can observe things 

changing. 

--- 
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I2: Why didn't I want it? So I guess it yea depends on like making a difference. What does 

that mean? Umm having a really cool idea that no one else has, or being confident enough 

and a thing that you want to proliferate on to other people, that just inherently wasn't the 

role that I elected by deciding to come here, I really just wanted to kind of play the role of 

learner the student to kind of sit back and see how other people are making a difference.  – 

– So yeah, I just wanted to learn here makes a difference. 

I9: Like I think that's so I think a lot of international students probably don't have the 

feeling that they can influence something. But they probably also don't feel the need to 

influence something because all they care about is getting their degree because they have a 

lot of pressure to get this degree. And they don't, they don't want to change anything about 

the system in first place. Like that's not their first priority, their priority is to get their 

studies done. 

 

4.3.1 Tavoittelun rajalliset resurssit 

I4: And it does like for like an international student to be involved in some things, you have 

to kind of put extra effort whereas it'll, it's just a normal experience for a Finnish student. 

So just in that, I think we differ a little bit. 

I5: And we have to build from the beginning sort of thing. Plus, we need if we want me 

who, for example, want to stay here, I have to figure out how to make my professional 

network at the same time. And because I work and study at the same time, I don’t have a 

like, like I don’t have time for language. And it’s just it’s like a, bffs, it’s like a kind of, 

yeah, it’s like a not that yeah..  

--- 

I9: – – it kind of creates a system of two classes of students, the students that have to work 

because of budget reasons, usually, like in some way. And so they have no time for these 

free time activity and personal growth and so on. And they have to, like just focus on their 

studies. 

 

 

 

4.3.2 Osattomuuden kokemukset ja syrjäytyminen 

I2: Umm yeah, I don't feel close at Aalto university, because it's just my opinion, it's not, it's 

not the kind of environment that is susceptible to making friends or making connections as 

an outsider. 
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I5: But I feel like I am sort of disconnected from the people. And um I feel like it's a bit to 

be connected to people in Aalto is a big part of being an Aalto student. Like, and yeah, I 

feel like in that sense, I'm kind of missing or falling behind in a way. 

--- 

I2: Sometimes I'm like, I wonder if they should let us in in the first place hah. Because if 

you follow all these Facebook groups, you'll see that no one's getting a job, like no 

International, or non-Finnish speakers are getting jobs. Those are anecdotes, that's not 

data. But from the articles I've read, a lot of the data reflects those anecdotes, as well. And 

the resentment and frustrations are very evident on Facebook groups and on LinkedIn 

posts. 

 

4.3.3 Loppuun palaminen 

I5: Um to be honest aa now, I really need to take care of my house, because it has been like 

two years, since I started studying in Aalto. And it has been two years since I started 

working 24 hours per week. So um aa I'm usually during the first like, autumn semester, I 

would burn out to that point, when I, I can't really, like I don't really want anything. And I 

like there is like a summer holidays were not summer, like winter vacation, this Christmas 

holidays, when I'm just basically like a potato, or just try to recover, like, and usually it's 

like I eat sleep and watch something. And yeah, and by the end of three weeks, I actually 

feel like I'm actually interested in doing something like, again. 

--- 

I10: So yeah, you tried to have fun, you're trying to study you're trying to get your life 

together. So so eventually that made plenty of normal to burnout. I did certain a certain 

point I did burnout several times. Mm. 

I12: Because it's like, it starts with risk culture. So like, if you are Finnish here, you know 

that you don't have to finish your masters in two years. But for us, for international, we 

have this time limit, so we have to accommodate things as much as possible. 

--- 

I11: But besides from that, I think maybe the one reason I could think of was like when 

when the pressure builds up, or you kind of in a situation where you have like, two more 

stress because University work, you're kind of missing maybe like the like a social group to 

kind of let off steam what kind of like have like a balance to do these things, when you're 

your thoughts are with maybe with like the the stuff that's going on in your courses or in the 

university, and you can't have like, like, balancing way, because you you don't have like 

that tight friend group, for example. 
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4.3.4 Yhteisöstä loitontuminen ja yhteisön vaihtaminen 

I10: I feel like like if you can look through how that person like you evolve during the time 

that they they've been in Finland not just particularly in Aalto so yeah, that would be giving 

us perspective. Because like life isn't just around like involve around school you know, so 

many other communities might like impact you more significantly than just like in outdoor 

community and might they some of them might find more fulfilling from community outside 

like Aalto University for example. But that also like yeah, as a whole that also like help 

them in facilitate in this country but that doesn't mean that like Aalto university is bad, but I 

just found a community somewhere else. 

I5: So that was a kind of different I feel like in Helsinki, there are more people and they're 

kind of more kind of opportunities to meet adult friends. You know, not like this student 

exchange kind of type friends. Plus, in [university outside of Helsinki metropolitan area] I 

was really participating. Like there was like a start-up hub there, like a co-working space. 

And I was really kind of trying to find my way there. But there was no opportunity for me 

there. Like there was no job and I still have friends who are trying to find a job there. But 

it's just yeah. If it's like, there is no market there for international people to work. 

I2: But yeah, being an English speaker here, it just, it it brings about the importance of 

tradeoffs, seeing things and tradeoffs. And what's the opportunity cost of not doing one 

thing, but not another, aa and just being on top of your game, knowing like what you want 

to do long term and whether this environment is the best for accomplishing that. And for 

now, I'm still answering that question with, yes, I want to stay in Finland, but I don't want 

like a year from now, if I'm still delivering Wolt, like, please shoot me. I don't want to be 

doing that. So [laughs]. Umm yeah, just checking in with yourself and asking if it's still a 

worthwhile goal. 

 

5.3 Soveltaminen ja jatkotutkimus 

IT3: I mean, everybody knows about this. [Interviewer: Mm.] [IT3 laughs] I mean, you 

know what I mean, right? It's like, yeah, I mean, if you look look on the news, this topic has 

been debated probably since 2003 so. 

Interviewer: Mm. So what is the... aa like, kind of what approach would give something 

new to this topic? 

IT3: Ahm asking basically, the universities why they don't integrate international students, 

asking companies why they don't hire international people. [Interviewer: Mm.] Because 

right now, it's it's, I don't say that I feel like a scapegoating of course not. But it's a bit of a 

like, you're asking us why we are unhappy. And then you realize, well, we are unhappy and 

that's it. So... I mean, probably it will be the next step. I hope it will be the next step and it 

has some aa-aa fruits it will bear some fruit but [takes breath] it's a bit of a one-sided 

dialogue because you hear a lot of internationals complain about this. Some really just 
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complain emotionally, I don't like it as well, but some bring actually very good points and 

then they're basically dismissed. So. 
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