
taUstaa
Noin 10 000 suomalaista korkeakoulu-
opiskelijaa lähtee vuosittain ulkomaille 
vaihto-opiskelu- tai harjoittelujaksolle. 
Kansainvälistymistä tukevissa rahoitus-
ohjelmissa pidetään erityisen tärkeänä 
sitä, että ulkomaanjakso on hyödyksi 
opinnoille ja tulevalle työuralle. Ulko-
maiset opinnot kehittävät opiskelijaa 
monella tavalla, mutta siitä mitä hänen 
asenteilleen tapahtuu, tiedetään 
vähemmän.

Kansainvälisyyden vaikutusten ja 
erityisesti asenteiden tarkastelu on juuri 
nyt entistä tärkeämpää, sillä keskustelu-
ilmapiiri Suomessa ja muualla länsi-

Tuloksia 
Global Mindedness 
-kyselystä

Ulkomaille lähtee joustava 
ja erilaisia näkökulmia 
ymmärtävä opiskelija

maissa on kiristynyt ja jakanut kansaa 
kansainvälisyyden kannattajiin ja vastus-
tajiin. Julkiseen keskusteluun on nous-
sut nationalistisiakin piirteitä. Se, kuinka 
ihmiset suhtautuvat erilaisiin näkemyk-
siin ja käyvät keskustelua yli kulttuuri-
rajojen, on tässä merkittävä taustatekijä.

CIMOn (nyk. Opetushallitus) Global 
Mindedness -kyselyllä selvitettiin ulko-
maanjakson vaikutuksia opiskelijan 
asenteisiin vuosina 2013–2016. Siinä 
mitattiin opiskelijan suhtautumista eri-
laisen kohtaamiseen sekä ulkomaanjak-
son aikana tapahtuvia muutoksia. Pilotti-
vaiheen jälkeen kyselyä laajennettiin 

myös niille opiskelijoille, jotka eivät ulko-
maille lähde; näin saatiin vertailuaineisto 
ulkomaanjaksolle lähtevien ja vain koti-
maassa opiskelevien kesken.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa 
tarkastellaan näiden opiskelijaryhmien 
vertailun perusteella sitä, ovatko ulko-
maanjaksolle lähtevät opiskelijat jolla-
kin tavalla valikoitunutta joukkoa ja 
suhtautuvatko he erilaisen kohtaamisen 
eri tavalla kuin vain Suomessa opiske-
levat toverinsa. Lisäksi vedetään yhteen 
Global Mindedness -kyselyn tuloksia 
kolmen vuoden ajalta. 
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Global Mindedness -mittarilla haettiin 
tietoa kansainvälisen kokemuksen vaiku-
tuksista yksilöön ja asenteisiin. Mitta-
rin kehitti CIMOlle globaalikasvatuksen 
professori Vanessa Andreotti de Oliveira 
ja hänen tutkijaryhmänsä Oulun yliopis-
tosta.

Kyselyn kohderyhmänä ovat ensi 
sijassa olleet korkeakouluopiskelijat, 
jotka lähtevät ulkomaille vaihto-opiskelu- 
tai harjoittelujaksolle. Myöhemmin 
mukaan otettiin lisäksi vertailuryhmä 
niistä opiskelijoista, jotka opiskelevat 
vain kotimaassa. Kyselyä on testattu 
myös ammattiin opiskelevien parissa.

Suhtautumista erilaiseen mitattiin 
kyselylomakkeessa 21 väittämällä, joista 
voi olla samaa tai eri mieltä. Ulkomaan-
jaksolle lähtevät vastasivat kyselyyn 
kaksi kertaa, ennen jaksoa ja uudelleen 
sen jälkeen. Toisella kerralla opiskelija 
vastasi myös itsearviointikysymyksiin. 
Kotimaahan jääneiden vertailuryhmä 
vastasi kyselyyn vain kerran.

kOlme erilaista 
suhtautumistapaa: 
tOurism, empathy ja visiting

Global Mindedness -kyselyn perustana 
on kolme erilaista tapaa suhtautua eri-
laisen kohtaamiseen: Tourism, Empathy 
ja Visiting. Ne eivät ole kehitysvaiheita 
eikä niitä aseteta paremmuusjärjestyk-
seen, sillä kukin niistä voi olla käyttö-
kelpoinen eri tilanteissa.

Käytännössä Tourism edustaa 
kuitenkin muita jäykempää lähestymis-
tapaa erilaisen kohtaamisessa. Niinpä 
Empathy- ja Visiting-suhtautumistapoja 
voi pitää kansainvälisissä ja monikulttuu-
risissa vuorovaikutustilanteissa rakenta-
vampina lähestymistapoina. 

vastaajien prOfiilit

Ulkomaille lähtevien ja vain kotimaassa 
opiskelevien vertailussa oli mukana 
1399 opiskelijaa, joista 881 oli lähdössä 
ulkomaanjaksolle ja 518 oli opiskellut 
vain Suomessa. Ulkomaanjaksot tehtiin 
syksyn 2014 ja 2015 välisenä aikana. 
Vertailussa käytettiin ennen jaksoa 
tehtyä kyselyä.

Kotimaahan jääneet opiskelijat vas-
tasivat kyselyyn lukuvuoden 2015–2016 
aikana. Mukana oli vähintään 3. vuotta 
opiskelevia, joilla olisi jo ollut mahdolli-

suus lähteä ulkomaanjaksolle. Opiske-
lijat olivat Aalto-yliopistosta, Jyväskylän 
ja Itä-Suomen yliopistoista, Diakonia-, 
Haaga-Helia- ja Metropolia- sekä 
Jyväskylän ja Turun ammattikorkea-
kouluista.

Lähtijöillä ja vain kotimaassa opis-
kelevilla oli melko samanlaiset profiilit. 
Kummassakin ryhmästä runsaat kaksi 
kolmannesta oli naisia ja yli puolet 
yliopisto-opiskelijoita. Puolet opiskeli 
luonnontieteitä, lääketieteitä tai tekniik-
kaa, kolmannes kaupallisella alalla tai 
yhteiskuntatieteitä ja viidennes huma-
nistisella tai kasvatuksen ja kulttuurin 
aloilla.

 Iän suhteen oli eroa: kotimaahan 
jäävät olivat vanhempia, keskimäärin 
29 vuotiaita, kun lähtijöiden keskiarvo 
oli 24 vuotta. Tämä voi tosin johtua siitä, 
että kotimaahan jäävät olivat vähintään 
3. vuoden opiskelijoita. Myös vastaa-
jien taustoissa oli eroja: lähtijöiden 
joukossa oli enemmän niitä, jotka olivat 
asuneet aiemmin ulkomailla ja niitä, 
jotka kokivat kuuluvansa vähemmistö-
kulttuuriin.

kuva 1: kOlme suhtautumistapaa*

* Lähde: Andreotti, Biesta, Ahenakew (2012): Global Mindedness Dispositions Report. Final Report. Tutkijaryhmän CIMOlle toimittama taustapaperi.
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Ulkomaanjaksolle lähtevissä oli enemmän niitä, jotka 
olivat valmiita tarkistamaan ennakko-oletuksiaan, ja 
vähemmän niitä, jotka uskoivat yhteen oikeaan tapaa 
hahmottaa maailmaa.
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Ulkomaanjaksolle lähtevien ja vain 
kotimaassa opiskelevien opiskelijoiden 
suhtautumisessa oli jonkin verran eroja. 
Lähtijät olivat harvemmin samaa mieltä 
Tourism-suhtautumistavan kanssa, 
joskaan ero ei ole tilastollisesti merkit-
sevä. Lähtijät olivat myös useammin 
samaa mieltä Visiting-suhtautumistavan 
kanssa; tämä ero on erittäin merkitsevä.

Ulkomaille lähtevien opiskelijoiden 
joukossa oli siis enemmän niitä, jotka 
ovat valmiita kyseenalaistamaan ja tar-
kistamaan ennakko-oletuksiaan uudessa 
tilanteessa, ja vähemmän niitä, jotka 
pitävät jyrkästi kiinni siitä, että on vain 
yksi oikea tapa hahmottaa maailmaa. 
Aineiston perusteella voi sanoa, että 
ulkomaille lähtee jossain määrin vali-
koitunut opiskelijajoukko. Vieraaseen 
ympäristöön lähteminen haastaa tuttuja 
toimintamalleja. Suhtautumistavaltaan 
joustavalle lähtöpäätös voi olla helpompi.

Toisaalta vaikka eroja lähtijöiden ja 
kotimaahan jäävien välillä oli, ne eivät 

kuva 2: tOurism, empathy ja visiting-suhtautumistavat ulkOmaille 
lähtevien ja vain kOtimaassa Opiskelevien OpiskelijOiden 
keskuudessa. samaa mieltä Olevat, %.

olleet valtavan suuria. Kummassakin 
ryhmässä oli selvästi enemmän Visiting-
suhtautumistavan ja vähemmän Tourism- 
suhtautumistavan edustajia. 

naiset Olivat miehiä jOustavampia

Taustamuuttujilla oli yhteys myös siihen, 
kuinka yleisiä suhtautumistavat ovat. 
Selkein oli sukupuolen vaikutus Tourism-
suhtautumistapaan: sekä kotimaahan 
jääneet että ulkomaanjaksolle lähteneet 

miehet olivat naisia useammin samaa 
mieltä sen kanssa. Sukupuolten välinen 
ero oli tässä merkittävämpi kuin ero 
lähtijöiden ja kotimaassa opiskelevien 
välillä.

Vain kotimaassa opiskelevat miehet 
olivat harvemmin Visiting-suhtautumis-
tavan kannalla kuin ulkomaanjaksolle 
lähteneet. Naisten kohdalla vastaavaa 
eroa ei ollut. Sekä sukupuoli että se, 
lähteekö ulkomaille vai ei, vaikuttivat 
Visiting-suhtautumistavan yleisyyteen. 

      Ulkomaille lähtevät (N=881)          Kotimaassa opiskelevat (N=518)   
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OppilaitOstyypillä ja 
aiemmilla ulkOmaan-
kOkemuksilla Oli vaikutusta

Ammattikorkeakoulussa opiskelevat 
jakoivat yliopisto-opiskelijoita useam-
min Tourism-suhtautumistavan näke-
mykset. Erityisen suuri ero oli ulko-
maanjaksolle lähtevien opiskelijoiden 
kohdalla: ammattikorkeakoulussa 
opiskelevista 29 % ja yliopistossa 
opiskelevista 17 % oli samaa mieltä 
Tourism-suhtautumistavan kanssa. 
Vain kotimaassa opiskelevien kohdalla 
eroa ei juuri ollut. 

Vastaavasti aikaisemmilla ulko-
maankokemuksilla oli yhteys Visiting-
suhtautumistavan yleisyyteen. Aiemmin 

ulkomailla asuneet olivat useammin 
samaa mieltä sen kanssa kuin ne, joilla 
ei kokemuksia ulkomailta ollut. Ero 
lähtijöiden ja kotimaahan jäävien koh-
dalla oli kuitenkin vielä selvempi. Nämä 
kaksi muuttujaa myös limittyvät, sillä 
lähtijöissä oli selvästi enemmän aiem-
min ulkomailla asuneita kuin kotimaa-
han jääneissä.

Tourism-suhtautumistavan ylei-
syyteen vaikuttaa myös se, kokeeko 
vastaaja kuuluvansa enemmistö- vai 
vähemmistökulttuuriin. Vähemmistöön 
kuuluvat ovat useammin samaa mieltä 
suhtautumistavan kanssa kuin enem-
mistöön lukeutuvat. Tämä koskee sekä 
lähtijöitä että vain kotimaassa opiske-
levia. 

Aiemmin ulkomailla 
asuneet olivat useammin 
samaa mieltä Visiting-
suhtautumistavan kanssa 
kuin ne, joilla ei ulko-
maankokemusta ollut.

glObal mindedness 
-mittaristOa On testattu 
myös ammattiOpiskelijOilla 

Global Mindedness -mittariston 
soveltuvuutta ammatilliseen koulu-
tukseen testattiin vuonna 2016. 
Aineistoa kerättiin Perhon liike-
talousopistosta, Jyväskylän ammat-
tiopistosta, Keski-Pohjanmaan 
ammattiopistosta ja Koulutus-
keskus Salpauksesta.

Kysely tehtiin sekä ulkomaan-
jaksolle lähteville että vain koti-
maassa opiskeleville ammattiopis-
kelijoille. Aineisto jäi pieneksi, sillä 
kyselyyn vastasi vain 25 lähtijää ja 
12 kotimaahan jäänyttä opiskelijaa; 
paluukysely jäi useimmilta vastaa-
matta.

Vaikka näin pieni aineisto ei ole 
luotettava, tulokset ovat mielenkiin-
toisia: ulkomaanjaksolle lähtevien ja 
kotimaahan jäävien opiskelijoiden 
vastauksissa oli eroja. Kaikki ne, 
jotka eivät lähteneet ulkomaille, 
olivat samaa mieltä Tourism-suhtau-
tumistapaa koskevien väittämien 
kanssa. Lähtijöistä näin ajatteli vain 
40 %. Muiden suhtautumistapojen 
välillä erot olivat pienempiä, mutta 
kuitenkin selvästi näkyvissä. Kaikki 
ulkomaille lähteneet olivat samaa 
mieltä sekä Empathy- että Visiting-
suhtautumistapojen kanssa, 
kun taas kotimaahan jääneistä 
Empathy-käsitysten kannalla oli 
91 % ja Visiting-käsitysten 75 %.

Miten hyvin kysely ylipäätään 
soveltuu ammatillisen koulutuksen 
tarpeisiin? Ehkä mittaristo ei moti-
voi tätä kohderyhmää vastaamaan 
samalla tavoin kuin korkeakoulu-
opiskelijoita. Ammattiopiskelijoiden 
ulkomaanjaksot ovat myös lyhyem-
piä kuin korkeakouluopiskelijoilla: 
useimmiten ulkomaille mennään 
vain muutaman viikon mittaiselle 
työssäoppimisjaksolle. Kovin syväl-
lisiä muutoksia ei tässä ajassa ehdi 
tapahtua.

kuva 3: suhtautumistapaan yhteydessä Olevat tekijät

  mies

  ammattikorkeakoulu

  vähemmistöön kuuluminen

  aiemmat ulkomaan kokemukset

tOurism

visiting
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Eri vuosina kerätyt aineistot antavat 
varsin samanlaisen kuvan opiskelijoi-
den suhtautumistavasta. Ulkomaille 
lähtevät opiskelijat suhtautuivat keski-
määrin hyvin joustavasti erilaisen koh-
taamiseen. Yhteen oikeaan tulkintaan 
pyrkivän Tourism-suhtautumistavan 
jakoi noin neljännes opiskelijoista, kun 
taas vastakkaisia näkökulmia ymmär-
tävän Empathy-suhtautumistavan 
sekä omia oletuksia kyseenalaistavan 
Visiting-suhtautumistavan kannalla 
olivat lähes kaikki. Tilanne oli sama 
sekä ennen ulkomaanjaksoa että sen 
jälkeen: keskimäärin tarkasteltuna 
suhtautumistavat eivät jakson aikana 
muuttuneet. 

Yksittäisten opiskelijoiden kohdalla 
muutoksia kuitenkin tapahtui. Näin kävi 
lähinnä Tourism-suhtautumistavassa, 
joka heikkeni 10 %:lla sen kannalla 
olleista vastaajista. Vastaavasti 10 %:lla 
vastaajista suhtautumistapa vahvistui 
siten, että he olivat sen kannalla ulko-
maanjaksolta palattuaan, vaikka olivat 
aiemmin eri mieltä. Muutosta ulko-
maanjakson aikana tapahtui kahteen 
suuntaan, sekä jäykempään että jousta-
vampaan.

Suhtautumistavan muutokset eivät 
selity ulkomaanjaksoon liittyvillä teki-
jöillä, kuten kohdemaalla tai jakson 
pituudella, eivätkä henkilön taustalla, 
kuten iällä, aiemmilla ulkomaan koke-
muksilla tai koulutusalalla. Taustalla 
näyttäisi olevan enemmän yksilöllisiä 
tekijöitä.

Opiskelijat kOkivat ulkOmaan-
jaksOt hyödyllisiksi

Ulkomaanjaksolla olleet opiskelijat 
pääsivät paluukyselyssä myös itse 
arvioimaan jakson vaikutuksia. Eri vuo-
sina kerätyille aineistoille oli yhteistä 
se, että opiskelijan arvioimat vaiku-
tukset olivat suurempia kuin Tourism-
Empathy-Visiting -mittarilla mitatut. 
Peräti 95–97 % vastaajista koki ulko-
maanjakson vaikuttaneen siihen, miten 

hän näkee kohdemaan, kotimaan ja 
itsensä, sekä lisänneen halua oppia 
muista maista ja verkottua kansain-
välisesti. Yhtä moni huomasi ulkomaan-
jakson kehittäneen vuorovaikutus-
taitoja ja kykyä toimia eri kulttuureissa. 

Erilaiset mittaustavat tuottavat eri-
laisia tuloksia. Ulkomaanjakso on opis-
kelijalle yleensä merkittävä ja positiivi-
nen kokemus. Kun opiskelija arvioi itse 
vaikutuksia pian paluun jälkeen, voivat 
vastaukset heijastaa myös kokemuksen 
tuottamaa intoa tosiasiassa tapahtu-
neiden muutosten sijaan. 

Global Mindedness -mittarin avulla on 
vaikea osoittaa selkeitä ja yksiselitteisiä 
muutoksia ulkomaanjaksolla käyneen 
opiskelijan asenteissa. Mittarin antama 
kuva muutoksista jää opiskelijoiden 
arvioimia hyötyjä vaatimattomammaksi. 

Muutoksia tapahtuu erityisesti 
Tourism-suhtautumistavan 
kohdalla: osalla ulkomaille 
lähtevistä se heikkenee, yhtä 
suurella osalla se vahvistuu 
jakson aikana.
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Asenteille ja niiden muuttu-
miselle on olennaista se, 
käsitelläänkö vieraan kult-
tuurin kohtaamista ennen 
lähtöä ja asetetaanko jaksolle 
tähän liittyviä tavoitteita.
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Osalla suhtautuminen erilaiseen muut-
tuu, mutta muutosta tapahtuu sekä jäy-
kempään että joustavampaan suuntaan. 
Asenteet eivät siis ulkomailla automaat-
tisesti muutu joustavammiksi.

Muutosten vähäisyys ei välttämättä 
kerro mittarin huonoudesta, vaan 
ennemminkin taustalla olevan ilmiön 
pysyvyydestä. Asenteet ovat osa ihmisen 
syvärakennetta, joka ei muutu helposti. 
Muutaman kuukauden mittainen ulko-
maanjakso tuskin saa aikaan suuria 
muutoksia, vaikka olisikin opiskelijalle 
mieleen jäävä kokemus.

Asenteille ja niiden muuttumiselle 
on olennaista se, käsitelläänkö vieraan 
kulttuurin kohtaamista ennen lähtöä 
ja asetetaanko jaksolle tähän liittyviä 
tavoitteita. Näiden kysymysten käsittely 
lähtövalmennuksessa ja myös paluu-
orientaatiossa auttaisi opiskelijaa vie-
raaseen ympäristöön sopeutumisessa ja 
omien toimintatapojen pohtimisessa.

Global Mindedness -mittari mittaa 
melko rajattua aluetta kansainvälistymi-
sen vaikutuksista eli sitä, kuinka jäykästi 
tai joustavasti opiskelija suhtautuu eri-
laisen kohtaamiseen. Ulkomaanjaksolla 
voi olla paljon muita vaikutuksia, jotka 
jäävät mittarin ulkopuolelle. Kyselykään 
ei ole täysin ongelmaton, sillä osa väittä-
mistä on mutkikkaita eikä niihin vastaa-
minen ole helppoa.

Toisaalta kolmen eri vuoden aikana 
tehdyt kyselyt antavat johdonmukaisen 
kuvan suhtautumisesta erilaiseen. Tämä 
kertonee siitä, että mittaristo on kyen-
nyt tavoittamaan jotakin opiskelijoiden 
tavasta ajatella.

Global Mindedness -kyselyn tulokset 
osoittavat, että ulkomaanjaksolle lähtee 
jossain määrin valikoitunut joukko 
korkeakouluopiskelijoita. He suhtautu-
vat erilaisen kohtaamiseen hieman 
joustavammin kuin kotikorkeakouluun 
jääneet. Tasa-arvon näkökulmasta olisi 

olennaista, että korkeakoulut pystyisi-
vät innostamaan ulkomaanjaksolle 
mahdollisimman moninaisen joukon 
opiskelijoitaan. Keinoja tähän voi löytyä 
esimerkiksi Opetushallituksen Kansain-
välisyyttä kaikille! -materiaalista, joka 
herättelee pohtimaan kansainvälisyyden 
tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.

Global Mindedness -kysely on anta-
nut uuden, kiinnostavan näkökulman 
ulkomaanjakson vaikutuksiin sekä käsit-
teistöä tavoille kohdata erilaisia ihmisiä 
ja näkemyksiä. Vaikka kysely ei enää 
jatku, on kansainvälistymisen vaikutus-
ten arvioiminen yhä ajankohtaista.

lisätietoa
www.cimo.fi |Tutkimus- ja selvitystoiminta
  Global Mindedness -kysely
  Kansainvälisyyttä kaikille! 

   (tasa-arvoon liittyvät materiaalit)


