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1 JOHDANTO 

 
Rovaniemi on kansainvälinen opiskelijakaupunki, jossa on useita eri 

kouluasteita ja paljon kansainvälisiä opiskelijoita. Maailman pohjoisin 

ammattikorkeakoulu, sijoittuu myös tänne ja kantaa nimeä Rovaniemen 

ammattikorkeakoulu, (RAMK). Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia 

Rovaniemelle saapuneiden kansainvälisten opiskelijoiden ennakko-

odotuksia, niiden täyttymistä tai muuttumista Rovaniemestä. Tarkoitus oli 

myös tutkia, miten kansainvälisten opiskelijoiden opiskelun ennakko-

odotukset oppilaitoksessa kohtasivat.  

 

Lähestyn aihetta kansainvälisten oppilaiden omien kokemusten pohjalta 

peilaten sitä näkökulmaa, miten hyvin Suomi muualla maailmassa tunnetaan 

ja miten brändäystämme voisi kehittää matkailun ja markkinoinnin osalta 

tulevaisuudessa. Samalla selvitin kirja- ja internet -lähteiden avulla 

maabrändäystä Rovaniemen, Lapin ja Suomen osalta, ja kuinka se on 

vuosien varrella onnistunut. Tutkimusaihe on ajankohtainen matkailulle ja sitä 

on hyvä tarkistella ajoittain asian kehittämiseksi. Vastaavanlaista tutkimusta 

ei aiemmin ole tehty Rovaniemen Ammattikorkeakoulussa, lähin vastaava 

tutkimus on tehty vuonna 2013 Satakunnan Ammattikorkeakoulussa, jossa 

tutkittiin kansainvälisten opiskelijoiden motiiveja tulla opiskelemaan 

Satakunnan Ammattikorkeakouluun. 

 

Tutkimusote työhön on kvantitatiivinen eli määrällinen. Työhön liittyvä kysely 

tehtiin oppilaille sähköisesti webpropol – työkalulla. Toimeksiantajanani 

työssä oli Rovaniemen ammattikorkeakoulu. 
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2 ROVANIEMI KANSAINVÄLISENÄ MATKAILU- JA 
OPISKELUKAUPUNKINA 

2.1 Kansainvälinen opiskelu Rovaniemen Ammattikorkeakoulussa 

Rovaniemen Ammattikorkeakoulu (RAMK) on organisaatioltaan kolmen 

kampuksen ja kolmen toimialan opiskelupaikka, johon kuuluva Matkailualan 

tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) on Lapin Yliopiston, Rovaniemen 

ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattiopiston yhteinen yksikkö. 

Osaamisyhteistyössä näiden toimijoiden kesken yhdistyvät matkailun eri 

koulutusasteet ja tutkimus- ja kehittämistoiminta. Lisäksi Rovaniemellä voi 

opiskella liikunta-alaa Ounasvaaran kampuksella sekä maanmittaus-, 

rakennus-, tietotekniikka-, tradenomi- ja terveydenhuoltoalaa Rantavitikan 

kampuksella.  

RAMK kuuluu Rovaniemen koulutuskuntayhtymään, jossa mukana ovat 

myös ammattiopisto Lappia, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu sekä Lapin 

Yliopisto. Koulutuskuntayhtymän virallinen nimi on Lapland University 

Consortium (LUC). Lapin korkeakoulukonserni yhdistää korkeakoulutuksen, 

kulttuuriosaamisen sekä tutkimuksen Lapin ja Suomen kautta koko maailmaa 

palvelevaksi korkean tason kokonaisuudeksi. Yliopiston ja kahden 

ammattikorkeakoulun yhdistelmä on kansallisesti ainutlaatuinen kokoonpano. 

Korkeakoulujen yhteinen korkeakoulukirjasto ja kielikeskus palvelevat 

oppilaita ja yhteinen tietohallinto aloitti toimintansa 1.1.2012 (Lapin Yliopisto, 

2013.). 

 

Yhteistoiminnalla saavutetaan laajoja etuja. Arktisuus ja kylmät olosuhteet 

ovat paikan päällä, joten tutkimus- ja kehitystyön mahdollisuudet ovat 

olosuhteiltaan erinomaiset eri koulutusaloilla. Kestävä kehitys ja laatu 

kulkevat sujuvasti mukana jokaisella koulutusalalla. Kansainvälinen yhteistyö 

sopii Rovaniemen Ammattikorkeakoulun palvelu- ja yhteistyötoimintoihin 

erinomaisesti ja tukevat monialaisia tutkimuksia. Vuoden 2014 alussa 

Rovaniemen Ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu 

yhdistyvät Lapin Ammattikorkeakouluksi (Arcticfinland, 2013). Lapin 

pääkaupungin korkeakouluopiskelu on myös helposti saavutettavissa. 

Vuosittain Rovaniemen Ammattikorkeakouluun saapuukin opiskelijoita 

monesta eri maasta. 
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Miksi ulkomaiset opiskelijat valitsevat juuri Rovaniemen opiskelupaikakseen? 

Millaisia kokemuksia heillä on napapiirin alueelta ja paikasta? Vastauksia saa 

ainakin internet-sivulta, (Study Portals, 2007) jossa ulkomaiset opiskelijat 

vertailevat kokemuksiaan Rovaniemestä arvoasteikolla 1-5 tähteä sekä 

erilaisilla hymynaamakuvioilla eli ”hymiöillä”. Arvosteluissaan kirjoittavat 

pitävät Rovaniemen Ammattikorkeakoulua yhdeksi parhaimmista 

opiskelupaikoista Suomessa ja erään mielestä opettajakandidaattien 

koulutus on erittäin onnistunut. Toiselle Rovaniemi on ollut paikkana upea, 

epätyypillinen vierailupaikka ja opiskelukokemus.  

 

Opiskelua ajatellen Rovaniemi ja Suomi koetaan erittäin hyväksi paikaksi, 

mutta ruoan ja vaatteiden kalleutta kauhistellaan. Eräs kirjoittajista taas pohti 

sitä, että jos hän tulisi opiskelemaan Rovaniemelle uudelleen, hän viettäisi 

enemmän aikaa usean eri maan opiskelijan kanssa, eikä pelkästään oman 

maan kansalaistensa kanssa. (Study Portals, 2007) 

2.2 Rovaniemi – portti pohjoiseen 

Portiksi pohjoiseen muodostuu napapiirin alue, jossa sijaitsee myös 

Rovaniemi, matkailusta pääosin elävä kaupunki. Rovaniemi on 

napapiirivyöhykkeelle sijoittuva, pinta-alaltaan Euroopan suurin 

yliopistokaupunki, jossa asuu n. 60 877 asukasta (31.12.2012). Opiskelijoita 

Rovaniemellä oli v. 2012 n. 5000 henkilöä, joiden kotikunta sijaitsi muilla 

paikkakunnilla. Vuonna 2006 Rovaniemen Kaupunki ja Rovaniemen 

Maalaiskunta yhdistyivät yhdeksi ja samaksi kaupungiksi. Napapiirin alueella 

vahvin ja vetovoimaisin ala on matkailuala. Rovaniemen alueella 

tehdastuotantoa on vähän, suurimmat yksittäiset tehtaat ovat Bombardier 

Nordtrack (BRP) moottorikelkkatehdas sekä Lappset Group Oy, joka on 

kansainvälinen, lasten ja nykyään myös aikuisväestön leikki- ja 

liikuntapaikkavälineitä valmistava perheyritys. 

Rovaniemi on yksi Suomen keskeisimmistä matkailukaupungeista ja 

tunnetuimpia vetovoimatekijä on Joulupukki, joka asuu Korvatunturilla, mutta 

pitää vastaanottoaan Rovaniemellä napapiirin tuntumassa, Joulupukin 

Pajakylässä. Muitakin lapin vetovoimatekijöitä löytyy, kun aihepiiriä tutkitaan 

tarkemmin. Karu pohjoinen luonto erityiskasveineen ja poronhoitoalueen 
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saamelaiskansa ja heidän kulttuurinsa ovat myös vahvoja vetovoimatekijöitä, 

joita hyödynnetään matkailussa.  

Suomi-neidon monimuotoisuus näkyy myös maamme erilaisessa 

asutuskulttuurissa sekä erilaisina murrealueina. Etelä-Suomen vehreys on 

yhtälailla mielenkiintoinen matkailukohde kuin Lappi, joka pinta-alaltaan 

kattaa suomen melkein vyötäröltään ylöspäin ja on näin ollen noin puolet 

Suomineidon vartalosta. Ympäristö muuttuu maata ylöspäin noustaessa 

karummaksi, puut pienenevät ja ilmasto muuttuu kylmemmäksi. Matkailu 

ulkomailta Suomeen painottuu eniten Lappiin, Itä-Suomeen sekä Helsinkiin.  

Rovaniemen lentokentältä kuljetetaan vuosittain paljon matkailijoita 

Rovaniemelle ympäri maailmaa. Matkailu on elinkeinona Rovaniemelle yksi 

tärkeimmistä työllistäjistä ja sen kehittämiseen on panostettu Rovaniemellä 

paljon. Rovaniemen matkailu on kasvanut yksinomaan ulkomailta tulleiden 

matkailijoiden myötä. Eniten matkailijoita saapui Venäjältä, Saksasta ja 

Ranskasta, Japanista. Eteläsuomeen verrattuna Rovaniemi oli 

ulkomaalaisten yöpyjien osalta kolmantena ja matkailusektorilla vapaa-ajan 

matkailu oli suurin osa-alue. (Visit Rovaniemi 2012)  

 

Rovaniemeltä löytyy nähtävää ja koettavaa. Rovaniemen Arktinen Keskus 

Arktikum on kulttuurinen nähtävyys, ja rinnalle on noussut Metsähallituksen 

Pilke uusimpana nähtävyytenä. Joulupukin Pajakylä on lähellä lentokenttää, 

ja sieltä löytyy erilaisia matkamuistoja kotiin vietäväksi.  
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3 BRÄNDI MIELIKUVIEN LUOJANA 

3.1 Brändäyksen tarkoitus 

Asioita brändätään, jotta niistä saataisiin vahvempi ja kiinnostavampi 

mielikuva kohteena oleville asiakkaille, tässä tapauksessa matkailijoille. Eräs 

vahvoista brändäyksistä on tuote nimeltä Coca-Cola, joka on pysynyt 

asiakkaiden ostoslistoilla pitkään, jo vuosikymmeniä. Myös maita ja 

paikkakuntia voidaan brändätä, ja pyrkimys siihen on ollut vahva tällä 

vuosituhannella myös Suomessa. Pienen maamme ongelmana on kuitenkin 

ollut se, että mitä ja miten voidaan brändätä menemättä kohtuuttomuuksiin. 

Brändäys ei ole mainostamista ja utopiaa, vaan olemassa olevan elämisen, 

tekemisen ja olemisen vahvistamista rajojemme ulkopuolelle. 

 

Epäaitous ja valheellisuus kolhivat brändimainetta, jollei maabrändi vastaa 

sitä kuvaa, mitä siitä halutaan tuoda esille. Suomibrändäys on ns. 

”vaiheessa”, eli tällä hetkellä Suomen brändäystä pyritään saamaan juuri 

sellaiseksi, kuin Suomi ja sen kansalaiset ovat. MEK:n (Matkailun 

edistämiskeskuksen) maakatsauksissa kerrotaan Suomen asemasta ja 

kehityksestä matkakohteena. Informaatiota on kerrottu eri maiden osalta 

Suomeen matkaavien ulkomaalaisten matkailijoiden osalta siten, että tietoa 

löytyy, miten eri maiden matkailijat käyttävät rahaansa maassamme ja 

minkälainen on kunkin maan matkailijaprofiili Suomessa sekä tietoa, millaisia 

palveluita eri matkailijoille olisi hyvä tarjota.  

 

Markkinoinnin osalta Suomi tunnetaan jo melko hyvin mm. Iso-Britanniassa 

ja Manner- Euroopassa. Tunnettuuden lisäämistä keskitetään vuodesta 2014 

alkaen mm. Japaniin, Kiinaan ja USA:han Intiassa Suomi on uusi, mutta 

erittäin kiinnostava matkailukohde ja tavoitettavuus saavutetaan lentoteitse. 

Lomakohteena on yleisimmin Helsinki, mutta muutkin alueet ovat alkaneet 

kiinnostaa Intialaisia matkailijoita. Häämatkoja tehdään myös Suomeen. 

Matkailuaika, jolloin suunnataan Intiasta viileämpiin, maihin keskittyy 

toukokuusta heinäkuulle. Intian markkinointiedustajan Pabori Bharatin 

tuoreimman katsauksen mukaan Intialaiset ovat kiinnostuneita esimerkiksi 

poronnahkatuotteista, puukoista ja koruista, jotka ovat paikallista käsityötä ja 
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käyttävät rahaa niihin. Kompastuskivenä on Finnairin lento ainoastaan 

Delhiin, joten tavoitettavuudessa on vielä kehitettävää. (MEK 2010). 

3.2 Brändin määritelmää 

De Pelsmacker, Geuens ja Van den Bergh luonnehtivat brändiajatusta näin:  

Markkinoinnin ensipäivistä lähtien brändit ovat aina olleet tärkeitä. 

Johdonmukaisuus ja pitkän tähtäimen investoinnit brändin 

tunnistettavuudessa ja brändin tuloksellisuus ovat tehneet kuuluisi a 

brändejä, jotka ovat selviytyneet markkinoinnin muutoksista. ja ovat olleet 

voimakkaita työkaluja markkinointistrategioissa (De Pelsmacker –Geuens - 

Van den Bergh 2007, 40-41.). 

 

Myöhemmin paine lyhyen aikavälin tuloksiin ja muuttunut voimatasapaino 

tuottajien ja jälleenmyyjien välilläon johtanut siihen tilanteeseen, jossa 

kärsivällisyys pitkän aikavälin investoinnit brändiä ajatellen ovat menettäneet 

merkitystään. Lyhyen aikavälin tuoton tavoittelu näyttää olevan vähintään 

yhtä tärkeää kuin pitkän aikavälin sijoitukset tuloksellisuudessa. Nykyaikaisen 

markkinoinnin strategioissa ja brändin roolin tärkeys sekä  arvo kuitenkin 

tunnustetaan. Brändit ovat vahvoja työkaluja strategisessa markkinoinnissa 

ja tärkeitä kulkuvälineitä matkalla pitkän tähtäimen tuloksellisuuteen. 

Millainen sitten on hyvä brändi? Millaisia ovat sopivat brändäysstrategiat? 

Miksi ne ovat niin tärkeitä ja kenelle ne ovat tärkeitä? Mitä roolia brändi 

näyttelee sen rakentamisessa ja brändin tukemisessa? (De Pelsmacker –

Geuens - Van den Bergh 2007, 40.) 

 

Näihin kysymyksiin De Pelsmacker ym. vastaavat näin: Kaikki, mikä liittyy 

tuotteeseen tai palveluun siitä puhuttaessa, pakkauksen muotoilussa, 

internet -alustoilla, symboleissa, merkeissä jättävät asiakkaaseen 

muistikuvan, joka erottuu hyvällä tavalla muista tuotteista tai palveluista jo 

pelkällä olemassaolollaan. Tunnistettava tuotepakkaus on mm. Fazerilla ja 

Maraboulla. Tuote tai palvelu erottuvat positiivisesti muista samankaltaisista 

markkinoilla olevista tuotteista tai palveluista edukseen. Hyvä brändi on myös 

asiakkaalle helppo esimerkiksi tavata tai sanoa, kuten Ford ja sen brändissä 

on yrityksen tarkoitus kiteytettynä; esimerkiksi Vanish, joka poistaa tahroja. 

Hyvän ja viimeistellyn brändin kanssa on myös helppo toimia 
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markkinamuutoksen aikana, jolloin logoa on helppo muokata, kuten Sonera 

(De Pelsmacker –Geuens - Van den Bergh 2007, 40-41.) 

Lapin liiton (Lapin liitto 2013) mukaan brändi on mm. lupaus asiakkaalle, 

maine, imago tai kilpailuidentiteetti. Se yhdistää kaikki ne kokemukset, tiedot 

ja mielikuvat, joita henkilöllä on jostain asiasta. Se on jokaiselle ”oma 

totuutensa”, vaikka yritys ei olisi ajatellutkaan asiaa juuri sillä tavoin. Brändi 

on myös työväline, jota johtoporras ja johto käyttävät strategisena työkaluna 

ja sen vaikutus ulottuu liiketoimintasuunnitelmasta toimintaan sekä 

viestintään asti erittäin vahvasti. Sen vaikutus ulottuu koko henkilökuntaan ja 

myös ympäristön ajattelumaailmaan, erilaisiin taustatekijöihin, internet- 

palveluihin sekä myynnin ja markkinoinnin välineisiin sitä vahvistavasti. 

(Lapinliitto 2013). 

Brändi on edukseen erottuva, erilaistava ja omistusta osoittava tekijä 

yritykselle. Brändi ei ole logo eikä slogan, markkinointikampanja tai 

tavaramerkki. Se jää ihmisten mieliin ja vahvistaa tai heikentää yrityskuvaa 

joko positiivisesti tai negatiivisesti yrityksestä. Tarkoitus on tavoitella 

mielikuvaa, jolla yritys ja/tai paikkakunta haluaa erottua vahvasti ja 

positiivisesti edukseen kilpailumielessä. Brändin rakentaminen on tuon 

positiivisen ja erottumismielikuvan jatkuvaa ja pitkäjänteistä hiomista 

nykytrendien valossa, jotta sen vastaavuus olisi mahdollisimman lähellä 

tavoiteltua mielikuvaa. Brändirakentamisen ydin on mielikuvien/mielikuvan 

vahvistaminen sekä niihin tekijöihin painottaminen, jotka erottavat sen muista 

brändeistä. Pitkäjänteinen työ vaatii aikaa jopa vuosikymmeniä ja brändin on 

pysyttävä hallinnassa koko ajan (Lapinliitto, 2013.).  

3.3 Lappi–brändi 

Lapinliiton vuonna 2011 tekemän Lappibrändin selvitystyöstä ilmenee, että 

maine Lapista on yleensä ottaen positiivinen ja painottuu matkailuun. 

Selvitystyössä tehtiin kysely webropol - työkalulla kysely, joka tehtiin kesän 

2011 aikana ja siihen vastasi sekä suomalaisia että ulkomaalaisia henkilöitä, 

yhteenlaskettuna reilu tuhat (1000) henkilöä. Kyselyssä sai vapaasti kertoa, 

millaisia mielikuvia vastaajilla Lapista eri henkilöillä oli. Samassa kyselyssä 

oli myös väittämiä, jotka koskivat Lappia. Henkilöt tiesivät Lapin jo 
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entuudestaan, joten Lapin tunnettuuden mittaamista ei tällä kertaa käytetty 

kyselyssä arvioitavana seikkana. Vastausten perusteella Lappi nähdään 

matkailullisesti eksoottisena kohteena ja alkuperäiskansan, saamelaisten, 

elämä on kiinnostava kulttuurisesti. (Lapin liitto, 2010) 

Lapin vetovoima matkailun alalla keskittyy talviseen aikaan, ja eniten 

matkailijoita saapuu englannista, ranskasta, saksasta sekä venäjältä. Itä-

Suomessa matkailu elää kukoistuskauttaan venäläisten mökkimatkailun 

myötä, ja Helsingin kohteista eniten käydään Linnanmäellä, Temppeliaukion 

kirkossa sekä Suomenlinnassa. (Studio55). 

Lappilaiset itse pitävät Lapista, ilmasto miellyttää ja Lapissa on hyvä elää ja 

asua. Ihmiset, jotka asuvat toisaalla, eivät näe asuinoloja Lapissa niin 

erinomaisina kuin alueen omat asukkaat. Pääasiallisesti Lapissa matkailevat 

suomalaiset pitävät Lappia urheilupaikkana. Muualta tulevat suomalaiset 

pitävät myös koulutusmahdollisuuksia Lapissa heikompana kuin Lappilaiset 

itse ja tulevan sukupolvien työntekijät näkevät tämän hetkisen Lapin 

matkailun epäaitona toimintana matkailumarkkinoilla. Heidän 

näkökulmastaan Lappia voisi kehittää monipuolisempaan suuntaan matkailun 

alueella. Lapin liitossa Lappi - brändiä kehittämässä mukana ollut 

projektipäällikkö Inkeri Starryn mielestä brändistrategian monipuolinen ja 

vahva kehittäminen ovat erittäin tärkeitä asioita, kun Lappia lähdetään 

markkinoimaan uudella tavalla. 

 Brändin l. maineen tulee olla vahva, kestävä ja hyvä, että matkailijat osaavat 

ja haluavat matkustaa vuosi toisensa jälkeen Lappiin uudelleen. Mikä 

Lapissa sitten kiehtoo? Inkeri Starry vastaa selvityksessään, että eniten 

Lapissa kiehtovat alkuperäisyys, lappilaiset ihmiset ja upea luonto. Samaa 

tarjoavat kuitenkin monet muutkin pohjoisen alueet, joten asiakkaista kilpailu 

on kovaa työtä. Lappia myydään myös Ruotsissa sekä Norjassa. Lapin onkin 

tulevaisuudessa innovoitava uusia ja kiinnostavia tuotteita ja palveluita 

matkailun alalle ja tehtävä aktiivista yhteistyötä Lapin eri yrittäjien 

yhteistyöverkostojen kesken 

Lapin maineen keskiössä ovat aitous ja alkuperäisyys, lappilaiset ihmiset ja 

luonto elämyksineen. Nämä tekijät eivät kuitenkaan riitä erottamaan Lappia 



10 
 
lähialueen kilpailijoista. Lappia myydään myös Ruotsissa sekä Norjassa, 

joten asiakkaista kilpailu on kovaa työtä. Lapin on innovoitava uusia ja 

kiinnostavia tuotteita ja palveluita matkailun alalle ja tehtävä aktiivista 

yhteistyötä Lapin eri yrittäjien yhteistyöverkostojen kesken. (Lapin liitto, 

2010.). 

Uutena ja kilpailukykyisenä tuotteena Lapissa on herätty luovan toiminnan 

kehittämiseen matkailun alalla, jossa voidaan käyttää erilaisia aitoja ja 

lappilaisia luonnon materiaaleja raaka-aineina. Esimerkiksi kivet, paju ja 

eläimistä poron pehmeä nahka sekä suomenlampaasta saatu villamateriaali 

ovat materiaaleja, joita lapissa osataan työstää ja aitoa Lappilaisuutta 

saadaan tuotteisiin mukaan kuin vahingossa. Yhdistettynä lappilaisuuteen 

voidaan luoda uniikkeja tuotteita, jotka myyvät paremmin, kuin 

tusinatuotteistetut sekä ulkomailta hankitut ”muoviset” tuotteet. Myös Lapin 

metsän antimia hyödynnetään nykyisin melko hyvin. Käsityöala on vielä 

suhteellisen pientä, mutta oppilaitokset ovat ottaneet asian työn alle ja 

hyödyntävät lappilaisuutta tuotekehityksessään. (Lapin liitto, 2011). 

3.4 Suomi-brändi 

Suomen Ulkoasiainministeriön Team Finlandilla teettämän maabrändiraportin 

mukaan maamme maineen tulee perustua todellisiin vahvuuksiimme. 

Koulutustasomme sekä teknologiaosaamisemme ovat hyvin korkealle 

arvostettuja ja lisäksi Suomen vahvuutena ovat rikas kulttuurielämä sekä 

voimaannuttava luontoympäristömme. (Suomen maakuvan edistäminen, 

2013) Team Finland työstää maakuvabrändiämme ja Finland Promotion 

Board vastaa käytännön työstä. Maakuvamme on kaikkien suomessa 

asuvien ja maastamme pitävien ihmisten asia, ei yksinoikeudella Team 

Finlandin muodostama brändi. (Team Finland 2013). 

Suomen lappi on alue pohjoisessa Suomessa, joka kattaa n. kolmasosan 

Suomen pinta-alasta. Lapin alueen koko on 133 580 km² ja asukkaita tuolle 

neliömäärälle on vain n. 4,7 asukasta. Alue jaetaan Pohjois-, keski- ja 

etelälappiin. (Lapinliitto 2005). 
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Lapin ihmiset ja alkuperäiskansa saamelaiset ovat jaksottaneet vuodenajat 

lapin alueella kahdeksaan vuodenaikaan. Vuodenaikojen vaihtelut on  

luokiteltu seuraavasti: kevättalvi, kevät, kevätkesä, kesä, syyskesä, syksy, 

syystalvi ja talvi. Päävuodenajat täydentävät välivuodenaikoja ja ne siirtyvät 

limittäin toistensa päälle. Ensilumi kuvastaa vuodenaikana vielä syystalvea, 

mutta joulukaamos on jo päävuodenaikaa, talvea. (Lapin liitto 2013). 

Eteläiseen Suomeen verrattuna vuodenaikojen jako on aivan ilmeinen; säät 

ja enteet ovat tärkeässä asemassa siihen, mitä vuodenaikojen mukaan voi 

tehdä. Tämä synnyttää pohjoisen ihmisen elämäntyylin joka on 

sopusoinnussa ja kulkee rintarinnan luonnon kanssa. Pohjoisessa edetään 

jatkuvasti muutostilassa, suunnaten kohti seuraavaa vuodenaikaa. Näin 

kahdeksan vuodenaikaa toimivat myös mielentilan, ajatusten ja toiminnan 

ohjaajina arkielämässä. (Lapinliitto, 8 vuodenaikaa.) 

Teoksessa ”Kirkas Brändi” kirjoittajat kuvaavat brändiä näin: ” Käsitteenä 

brändi on liittynyt alun perin tuleen, (engl. brand = merkitä polttomerkillä) kun 

karjaa merkittiin kuumalla raudalla omistajan tunnusmerkki eläimeen. Brändi 

nimityksenä otettiin teollisuuden käyttöön myöhemmin ja brändi -nimitys 

kuvasi valmistajan tuotetta ja sen omistusoikeutta omaan tuotteeseen. Näin 

se erottuisi hyvin muista tuotteista. Brändi ilmaisee sekä myönteiset että 

kielteiset käsitykset itse tuotteesta ja se jää asiakkaiden mieliin. Arvokas ja 

hyvä brändi jää mieliin myönteisenä, vaikuttavana ja erityisenä tuotteena tai 

palveluna. (Lindroos-- Nyman--Lindroos 2005, 20 -21.) 

Suomi-brändiä on pyritty rakentamaan jo vuosia matkailulle sopivaksi. Mitä 

viemme itsestämme maailmalle ja kuinka markkinoimme maatamme, on 

tärkeää tulevaisuuden matkailun sekä maamme yleisen maineen kannalta. 

Suomi on maailman mittakaavan mukaan pieni maa, jossa on hyvä asua. 

Tällainen mielikuva maastamme on ollut näihin päiviin saakka ja tuo 

mielikuva on monella vahvana vielä tänäkin päivänä. ”Suomi on turvallinen 

lintukoto” -ajattelu on kuitenkin murenemassa hyvää vauhtia nykypäivän 

kiireen ja etenkin sosiaalisten ongelmien takia; maassamme on työttömyyttä 

ja yhä jatkuvasti ihmiset joutuvat jättämään työpaikkojaan yhteistoiminta - 

neuvottelujen (yt – neuvottelut) seurauksena ja siirtymään työttömyyteen, 

uuden ammatin opiskelijaksi tai uuteen ammattiin. (TEM 2013). 
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Maailmalta kuuluu kuitenkin huolestuttavia uutisia: työryhmän asettamisesta 

huolimatta maabrändityö on ainakin osittain epäonnistunut ja sen 

työstäminen on jätetty kesken, tavoitteet Suomen kansainvälisen aseman, 

matkailun ja talouden edistämistyö on siis jäänyt alkuvaiheeseen. Näin 

toteavat erikoistutkija Katja Valaskivi ja tekniikan tohtori, konsultti Seppo 

Rainisto, jotka ovat tutkineet maabrändejä.  Brändiraporttien seuranta on 

unohtunut kokonaan. Esko Rantasen mielestä hänen talouselämässä 

kirjoittamassaan artikkelissaan vuonna 2008 asetettu maabrändityöryhmä on 

epäonnistunut työssään. Tähänkin syynä lienee raha, jota ei ole uuden 

hallituksen vaihduttua saatu budjetoitua määrärahoja maabrändin 

kehittämistä varten. Ennen Jorma Ollilan valtuuskuntaa Seppo Rainisto ja 

Teemu Ollila olivat jo ehtineet julkistaa tutkimuksen maabrändistämme ja 

alun perin idea lähtikin juuri tutkijoilta (Moilanen - Rainisto 2008.) 

Suomikuvaa vahvistaa positiivisesti ainoastaan Nokia, jonka myötä Suomi ei 

ole tullut kovinkaan tunnetuksi muualla maailmassa. (Tätä opinnäytetyötä 

kirjoitettaessa Nokia on myyty pois Suomesta ja työpaikat vähenivät sadoilla 

ihmisillä. Nokia arvioi vähentävänsä henkilöstään maailmanlaajuisesti 

enimmillään 10 000 työntekijällä vuoden 2013 loppuun mennessä (Tekniikka 

ja talous, 14.6.2012). 

Elinkeinoelämän Keskusliiton mukaan brittiläinen brändiguru Simon Anholt, 

joka on ollut mukana luomassa Suomibrändiä maailmaa varten ja hänen 

mielestään brändirakentamisemme pohja on hyvä muihin maihin verrattuna. 

Maassamme on turvallista elää ja olla, luonto on vielä melko puhdas ja 

teknologia ja koulutusjärjestelmämme ovat maailmalla jo kuuluisia. Meitä ei 

vain vieläkään tunneta maailmalla riittävästi. Esimerkiksi Brasilia, joka on 

vasta luomassa matkailun suuntauksiaan eurooppaan, tuntee Suomea 

heikosti. BRIC -maiden (Brazil, Russia, India, China) mielenkiinto Suomea 

kohtaan on kuitenkin lisääntynyt matkailun saralla ja siinä on matkailualalla 

pohdittavaa juuri markkinoinnin osalta seuraavaksi. Suomi jää 

maakuvavertailussa kauas muista maista ja muut Pohjoismaat ovat 

ohittaneet maamme suurelta osin. Maakuvamaineen rakentamisessa on 

oltava pitkäjänteisyyttä ja se voi kestää vuosikymmeniä. Maakuvamainetta ei 

pystytä nopeuttamaan erikoistempuilla tai pikamarkkinoinnilla, vaan 
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aktiivisella työotteella. Erilaisista maista muodostuvat mielikuvat ja sitä kautta 

luotava maabrändi tehdään aktiivisella toiminnalla niin urheilussa, 

politiikassa, kulttuurissa, yrityksissä ja talouksissa, joten myös kunnallinen 

kehitys ja maakuntien matkailun aktivismi ovat tärkeitä maakuvaluonnin 

yhteydessä. (MEK, matkailu vuonna 2020) 

Mielikuvatutkimusta työstänyt työryhmä on päätynyt sellaiseen tulokseen, 

että Suomi ansaitsee paremman sijoituksen. Suomen pärjääminen 

matkailumaana on kyseenalaista, sillä olemme matkailun varteenotettava 

vaihtoehtomaa vasta 27.sijalla. Esko Rantasen mielestä myös luutuneet 

käsitykset vanhoista matkailukohteista ovat eläneet jo aikansa ja Suomen 

maakuvaa pitäisi vahvasti uudistaa uusilla kiinnostuksen kohteilla. 

Ymmärretäänkö meillä myöskään sitä, että omat naapurimme arvostavat ja 

ymmärtävät meitä paremmin kuin kaukomaiden kansat? Venäläisten 

matkailu suomeen on lisääntynyt ja sitä kautta talous kohenee jatkuvasti. 

Ruotsalaiset arvostavat Suomea jo historian kautta. Lähetyssaarnaaminen 

Afrikassa on tuonut Suomea hieman tunnetuksi myös kauempana, mutta 

Latinalaisessa Amerikassa meistä ei paljoa tiedetä, eikä ilmeisesti mielikuva 

Suomesta ole juuri minkäänlainen tai se on lähes olematon. suomalaisia voisi 

verrata lähinnä Yhdysvallan tyyppiseksi, imperialistiseksi maaksi. 

(Talouselämä 22.9.2008)  

Tutkija Katja Valaskivi ilmaisee myös oman mielipiteensä asiasta. Hän 

ihmettelee sitä, miksi maat alkavat muistuttaa toisiaan sen sijaan, että ne 

toisivat esille erityispiirteitä tai uniikkeja asioita tai osaamista omasta 

maastaan. Valaskivi huomasi samanlaisuutta myös seuraavissa maissa: 

Britannia, Jamaika ja Sveitsi ja nämä kaikki maat haluavat olla ”cooleja”, 

viileitä. Myös Suomen matkailumielikuvaa halutaan vahvistaa tällaisella 

sanomalla. Suomen kahtiajako maalaisiin ja kaupunkilaisiin on myös 

yhtenäistynyt enemmän urbaanimpaan suuntaan, mutta esimerkiksi viesti 

perussuomalaisten vahvasta kannatuksesta teki tilanteesta hyvin ristiriitaisen. 

Annetaan ymmärtää, että olemme urbanisoitumassa, mutta käytännön viesti 

on täysin toisenlainen (Valaskivi, 2011.) 
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Suomi-kuva ei ole siis edelleenkään selkeä, vaan päinvastoin murroksessa. 

Myös T-media, joka edustaa Reputation Institutea ja mittaa eri maiden 

mainetta muualla maailmassa, on ilmoittanut, että Pohjoisten maiden 

mittakaavassa Suomi on viimeisellä sijalla vuonna 2013. Riku Ruokolahti 

(2013) T-mediasta kertoo näin: ”Suomen maine on vielä verrattain vahva 

muualla maailmassa eikä mitään suuria muutoksia ole tapahtunut, mutta 

maamainevertailussa Tanska on ohittanut meidät.” Suomi jäi kuitenkin nyt 

viimeiseksi (8.sija) 65 mitatun maan joukossa.  

Suomen sijoitus oli silti vielä kymmenen parhaan maan joukossa. 

Valttikortteina maassamme on koettu taloudellinen ja sosiaalinen 

järjestelmämme sekä maan yleinen turvallisuus, mutta miten osaamme 

kääntää omia Suomivahvuuksiamme myös ulkomaille asti maabrändimme 

parantamiseksi? Oheisesta taulukosta (taulukko 1) voi nähdä, miten maat 

ovat tänä vuonna 2013 sijoittuneet mainevertailussa. Listaukset ja tilastoinnit 

voivat johtaa kuitenkin tietyllä tavalla myös harhaan, jos oleellisia tekijöitä on 

jätetty pois. Tästä taulukosta pois ovat jääneet mm. Islanti, sekä Afrikan 

maista Kongo. Maavertailuun voinee suhtautua näin ollen hieman kriittisesti. 

Taulukko 1. Suomen maamainesijoitus vuonna 2013 (Reputation Institute 

2013.)
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4 MIELIKUVA JA IMAGO 

4.1 Mielikuva  

Suomen sivistyssanakirja mukaan mielikuva on käsitys, brändi, jonkinlainen 

tunto tai kuvitelma asiasta. Siihen liittyy oleellisesti mielikuvamarkkinointi 

sekä mielikuvamaailma. Imago on yhtäläisesti myös maineen merkitsijä, joka 

kuvaa joko yrityksen tai yksittäisen henkilön tietoisesti itsestään antamaa 

kuvaa . Esimerkkinä vaikka kiireisen liikenaisen itsestään antama mielikuva, 

jota halutaan ylläpitää (Suomi Sanakirja 2013). 

 

Mielikuva eri asioista voi syntyä jokaisen omassa ajatusmaailmassa 

esimerkiksi keskustelun alla olevasta asiasta, henkilöstä tai paikasta. Hyvin 

usein mielikuva on erilainen kuin itse pääkohde ja joskus jopa aivan 

vääristynyt tai täysin vastakohtainen, kuin mielikuvan kohde. Esimerkkinä voi 

olla vaikkapa henkilö, ryhmäkeskustelussa kuvataan hänen luonnettaan, 

pituutta ja jotain tiettyä luonteenpiirrettä. Nämä asiat luovat ryhmän 

keskustelujäsenten mieliin jonkinlaisen mielikuvan. Kun kohde ilmaantuu 

paikalle, voi jonkun aiemmin ryhmässä keskustelleella olla muodostunut 

aivan erilainen mielikuva henkilöstä, jota hän ei ole nähnyt, vaan kuullut 

ainoastaan tietynlaisen kuvauksen keskustelussa olleesta henkilöstä. 

 

Mielikuva ja sen todellisuutta vastaava kuva voivat olla siis täysin erilaiset 

kuin todellisuus. Mielikuvia voi muodostaa vapaasti ja ne voivat myös 

muuttua tiedon lisääntyessä. Kyseisellä hetkellä mielikuva on se ”totuus”, 

jonka henkilö muodostaa, riippumatta siitä, pitääkö henkilön mielikuva 

lainkaan paikkaansa todellisen tilanteen kanssa. Mielikuvaa käytetään 

hyväksi brändäämisessä, jossa asiakkaalle halutaan ilmaista tietynlaista 

kuvaa yrityksestä ja asiakas muodostaa osan mielikuvansa perusteella. Siksi 

brändin tulee olla mahdollisimman positiivinen maksimaalisen taloudellisen 

hyödyn aikaansaamiseksi. 

 

Imagon määritelmä suomisanakirjan mukaan on henkilön tai yrityksen tai 

vastaavan antama tietoinen kuva itsestään, esimerkkinä kotimaan imago 

ulkomailla tai menevän miehen imago. (Suomi Sanakirja 2013). Nämä 

mielikuvat ovat sidoksissa brändäykseen hyvin tiiviinä osana ja luovat 
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syvempää merkitystä brändäykselle. Imagon määritelmä on mielikuvien ja 

ajatusten sekä vallalla olevien käsitysten lopputulos, joka henkilöllä tai 

yhteisöllä on yrityksestä. Imago muovaantuu asiakkaan mielikuvissa, eikä 

sitä ole luotu yrityksessä. (Vuokko 2003, 103.)  

 

Voidaan siis sanoa, että imago on asiakkaan mielessä syntyvä mielikuva 

yrityksestä. Imago määrittelee alueellisesti tai kansallisesti arvot, joita 

liitetään yritykseen ja se vaihtelee sen mukaan, ketkä sitä arvioivat. Joillekin 

yritysmielikuva voi olla erittäin selkeä, kun toisille se voi olla täysin epäselvä 

tai epämääräinen. Imago toteutuu monella eri tasolla. Alueellisilla yrityksillä 

on oma imago, yksittäisillä toimipisteillä voi olla toisenlainen imago ja 

organisaatioilla jälleen oma imagonsa. (Grönroos 2009, 396 – 397.) 

4.2 Matkailijoiden näkemyksiä Suomesta 

Ulkomaalaisten näkemyksiä Suomesta on tutkittu melko vähän ja 

Rovaniemen Ammattikorkeakoulussa ei lainkaan. Milja Kuikka (2013) on 

tutkinut opinnäytetyössään vuonna 2012 Kansainvälisten opiskelijoiden 

motiiveja tulla opiskelemaan tutkinto Satakunnan Ammattikorkeakouluun 

(SAMK). Vastaajia oli kahdeksasta maasta Euroopasta, Pohjois-Amerikasta 

ja Aasiasta. Suurimmalla osalla tutkittavista mielikuva Suomesta tai 

SAMKista puuttui kokonaan Vain yksi vastaaja tiesi maasta enemmän, mutta 

hän oli käynyt aiemmin Suomessa. Jotkut tiesivät Suomessa olevan kylmä 

maa ja vuodenajoista talven, joka kestää pitkään. 

Turvallisuus ja laadukas koulutus nousivat eniten tutkimuksessa esille 

Suomi-tietoudessa. Suomen kouluihin on myös vastaajien mielestä helppo 

päästä ja koulutuksen englanninkielisyys painoi myös valinnassa. Osa 

kuitenkin pettyi koulutustasoon SAMKissa. Itsenäisen opiskelun laajuus ja 

oma-aloitteisuus oli negatiivista, samoin opetustason vaihtelu ja 

keskeneräiset opintokokonaisuudet sekä ohjauksen puute. Suomalaisiin 

tutustuminenkin koettiin osaltaan vaikeana ja opiskelijajärjestön juhlimiseen 

painottuva toiminta ei miellyttänyt. Myös Suomalainen opiskelukulttuuri ja sen 

sisäistäminen koettiin vaikeaksi. (Kuikka, 2013.) 
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5 KYSELY JA SEN TULOKSET 

5.1 Menetelmä 

Kysely toteutettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusotteella käyttäen 

apuna sähköistä webpropol -kyselylomaketta, joka toimitettiin kansainvälisille 

opiskelijoille sähköpostilla. Määrälliseen kyselyyn päädyin sen tähden, että 

tutkittava joukko oli sen verran laaja, että haastattelut olisivat tulleet liian 

työläiksi toteuttaa. Kysymykset muodostin tutkimalla Suomea koskevaa 

kirjallisuutta ja tekemällä kysymyksiä mitä, miksi, millaisia, miten, mitkä, ym. 

kohdennettuna asiaan ennakko-odotus. Tutkin lisäksi myös aiheeseen 

liittyviä sanomalehtiä, internet – artikkeleita sekä erilaisia aiheeseen liittyviä 

opinnäytetöitä.  

 
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, millaisia ennakko-odotuksia 

kansainvälisillä opiskelijoilla oli Rovaniemestä, Lapista ja Suomesta. 

Oletukseni oli, että kansainväliset opiskelijat tekevät välilaskun Helsingissä ja 

jatkavat sieltä toisella lennolla Rovaniemelle. Toinen oletukseni oli myös se, 

että opiskelijat tutustuvat myös ympäröivään Lapin alueeseen jossain 

vaiheessa opintoja. Tarkoitus oli myös kartoittaa sitä, mitkä asiat koettiin 

tärkeimmiksi pohjoisen opiskelupaikkaa valittaessa. Opiskelijoilta kysyttiin 

myös suomalaisten kulttuurisista tavoista ja kansainvälisten oppilaiden 

odotusarvoa näille asioille. 

 

Kyselyn vaikutusta tulevaisuuden matkailun markkinointiin voidaan pitää vain 

viitteellisenä vähäisen vastaajien määrän takia. Matkailuun tarvittavia tuloksia 

varten otannan tulisi olla suurempi, jolloin se täyttäisi tarkoituksensa 

paremmin. Kyselyni avasi ovea asiaan vain vajaan 30 kansainvälisen 

oppilaan osalta, antanee mielikuvaa siitä, millaisiin asioihin kansainväliset 

matkailijat kiinnittivät huomiota ja miten näitä asioita voisi huomioida. 

Kyselyssä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta, joka tutkii 

kohdetta ja ilmaisee tulokset numeroiden sekä tilastojen avulla. (Jyväskylän 

Yliopisto, 2013.) Kyselyn toteutus tapahtui webpropol -sähköpostikyselyllä, 

ajalla 8.10.2013 – 31.10.2013 ja vastaukset kerättiin webpropolin 

raportointimuodossa tietokoneelle. 
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5.2 Kyselyn toteutus ja opiskelijoiden kansallisuuksia 

Rovaniemen Ammattikorkeakouluun kirjautui opiskelemaan syksyllä 2013 

63 kansainvälistä opiskelijaa eri opintolinjoille. Kysely tehtiin tälle 

kohderyhmälle, ja toiveena oli saada mahdollisimman moni kansainvälinen 

opiskelija kirjaamaan kyselyyn omat ennakko-odotuksensa Suomesta, 

Rovaniemestä ja Lapista sekä ennakko-odotusten täyttyminen opiskelijoiden 

mielestä. Kysely lähetettiin opiskelijoille 8.10.2013, jolloin vastauksia saapui 

2 kappaletta. Kyselyn houkuttimena oli Rovaniemen Ammattikorkeakoulun 

lahjoittamia arvontatuotteita. mm. muistitikkuja, hiirimattoja, 

käyntikorttikoteloita mustasta nahasta sekä poronnahasta.  

 

Koska vastausmäärä oli vielä opinnäyteanalyysiä varten liian alhainen, piti 

miettiä, miten vastaajia saisi lisää ja lupasin kaikille vastanneille Fazerin 

Sinisen suklaalevyn (180 g) Tuotearvonnan voittaneet henkilöt sekä 

suklaalevyt kaikille vastanneille saavat palkintonsa marraskuussa 2013. Kun 

suklaalevyä oli muutaman kerran pidetty houkuttimena, vastausmäärä nousi 

lopulta 27 henkilön vastausmäärään, joka on 44 % kaikista toivotuista 

vastanneista (63 kpl). Opinnäytteen tekijänä olisin toivonut vastaajia 

vähintään 70 %, mutta suhteutettuna kyselyiden määrään tähän aikaan 

vuodesta olin vastausprosenttiin kuitenkin kohtuullisen tyytyväinen.  

 

Kyselyyni vastanneista opiskelijoista löytyi 9 eri kansallisuutta: 7 opiskelijaa 

Vietnamista, 7 opiskelijaa Venäjältä, 3 opiskelijaa Ukrainasta, 3 opiskelijaa 

Kiinasta, 2 opiskelijaa Latviasta, 2 opiskelijaa Etiopiasta, 1 opiskelija 

Slovakiasta, 1 opiskelija Englannista ja 1 opiskelija Nigeriasta. Opintolinjat, 

joita opiskelijat tulivat opiskelemaan, oli seuraavanlaisesti: Suurin osa tuli 

opiskelemaan matkailua tai matkailun johtamista, sen jälkeen 

Informaatioteknologian opiskelijoita ja loput olivat englanninkielisellä 

liiketalouden linjalla. 

5.3 Opiskelijoiden ikäjakauma ja sukupuoli 

Kyselyyn vastasi 27 kansainvälistä eri opintolinjojen opiskelijaa, joiden iät 

jakautuivat seuraavasti: Suurin osa (56 %) kyselyyn vastanneista oli iältään 

18-20 –vuotiaita. (56 Toiseksi suurin vastaajaryhmä koostui 21 – 25 - 

vuotiaista (30 %). Ikävuodet 26 -30 jäivät neljään (4) prosenttiin, samoin kuin 
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31 -35 –vuotiaiden osuus (4 %) ja 41-45 sekä 46- vanhemmat jakoivat 

saman prosentuaalisen osuuden vastaajista. Ikäryhmässä 36 -41 -vuotiaat ei 

ollut yhtään vastaajaa. Oheisesta kuviosta (Kuvio 1) voi nähdä 

havainnollisesti, miten vastaajien ikäjakauma toteutui kyselyssä. 

 

Kyselyyn vastasivat aktiivisimmin naiset, joista osuus vastaajien osalta oli 63 

prosenttia. Miesten osuus vastaavasti oli 37 prosenttia. Tämä luvuiksi 

muutettuna on naisia 17 henkilöä ja miehiä lähes puolet vähemmän eli 10 

henkilöä. Vastausvaihtoehdot ”en halua vastata” jäi ilman vastauksia, samoin 

kuin vastausvaihtoehto ”jokin muu”. 

 
Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma.  n=27 

 

Suomessa vierailleet opiskelijat olivat käyneet maassa joko ei lainkaan tai 

useammin. Kysymykseen, oliko henkilö aiemmin vieraillut Suomessa, 

vastattiin 70 prosentin arvolla, ettei opiskelija ole koskaan aiemmin käynyt 

Suomessa. Muut olivat vastanneet, että olivat käyneet kahdesti (4 %). 

Kuviosta 2 (kuvio 2) nähdään miten suurelta osin vastanneet olivat vierailleet 

aiemmin Suomessa. Aiemmalla vierailulla opiskelija oli käynyt Satakunnassa 

Huittisissa. Kolme tai sitä useamman kerran Suomessa oli vieraillut jopa 26 
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% vastaajista. Paikkoja, joissa Suomessa oli aiemmin vierailtu olivat: Hartola, 

Helsinki, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kitee, Koli, Kuopio, Kuusamo, 

Lahti, Oulu, Ruka, Salla, Sysmä, Tampere, ja Turku. Yksi vastaajista ilmoitti 

asuvansa Rovaniemellä. Toinen taas oli työskennellyt ja asunut Porissa 

kolme (3) vuotta ennen muuttoa Rovaniemelle.  

 

 
Kuvio 2. Vierailut Suomessa n=27 

 

5.4 Syitä opiskelupaikkakunnan valintaan 

 
Keskiarvolla mitattuna kysymys ”Mitkä seuraavista asioista vaikuttivat 

Suomen valintaan opiskelupaikkakunnaksi?” sai vastauksia siten, että 

suurimmat syyt olivat ”pieni maa” (keskiarvo 3,15) ja ”ainoa vaihtoehto 

opiskelijalle” (keskiarvo 3.07). Kolmannelle sijalle nousi ”eksoottinen paikka” 

– vastaus keskiarvolla 3.0. Seuraavaksi eniten vastauksia saivat ”erilainen 

kulttuuri” (keskiarvo 2,81), helpoin maa matkustaa” (keskiarvo 2,78) ja ”hyvä 

hygieniataso” (keskiarvo 2,7). Lisäksi pienempiä keskiarvotuloksia saivat 

”ihana luonto” (keskiarvo 2,52), ”matalat opiskelukustannukset” (keskiarvo 

2,44), ”rauhallinen maa” (keskiarvo 2,37) sekä ”koulutuksen taso” (keskiarvo 

2,11). 
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Vastaajista viidelle (5) henkilölle Suomen valinta opiskelupaikkakunnaksi 

johtui seuraavista mm. seuraavista asioista: maahanmuuttaja, joka jo asuu 

Rovaniemellä, Rovaniemeläinen ystävä, lumi ja koulutustaso, suomalainen 

vaimo, hiljaisuus. Vaihtoehtoisesti opiskelijat olivat harkinneet myös 

seuraavia maita opiskelua varten: Australia, Chile, Englanti, Espanja, 

Hollanti, Islanti, Israel, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Korea, Latvia, Puola, 

Ranska, Ruotsi, Saksa, Singapore, Sveitsi, USA ja Venäjä. Vaihtoehtomaista 

eniten oli mietitty Amerikkaa, Australiaa, ja Saksaa.  

 

Taulukko 1. Syyt opiskelupaikkakunnan valintaan 

How did the following factors affect your decision to choose Finland as your 

exchange country? (N=27) 

 
 
Taulukosta 1 (taulukko 1) voi nähdä, miten vastaukset jakaantuivat 

keskiarvon mukaisesti eri vastausvaihtoehdoille. Kansainväliset opiskelijat, 

jotka saapuivat Rovaniemelle syksyllä 2013, vastasivat kyselyyn ”kuinka 

pitkäksi aikaa aiot jäädä Suomeen vaihto- tai kansainvälisenä opiskelijana?” 

seuraavasti: yli puolet vastaajista aikoi jäädä ehkä pitemmäksikin aikaa kuin 

kolmeksi (3) vuodeksi Suomeen (55 %), 24 prosenttia vastaajista haluaa 

jäädä asumaan ja elämään tänne opiskelujen jälkeenkin, kun kolme (3) 

prosenttia vastaajista viettää aikaa opintojensa keston ajan eli kolme (3) 

vuotta, vuoden 6 prosenttia ja kaksi (2) vuotta 3 prosenttia vastaajista. 
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Puoleksi vuodeksi annettu vastausvaihtoehto ei saanut lainkaan kannatusta 

(0 %). Alla olevasta kuviosta (kuvio 4) voidaan nähdä havainnollisesti, kuinka 

vastaukset kysymyksen osalta jakaantuivat. 

 
Kuvio 3. Aika, jonka kansainväliset opiskelijat aikovat viettää Suomessa 

 

5.5 Kuinka opiskelu on järjestetty kansainvälisten oppilaiden mielestä ja 

koulutuksen taso Rovaniemen ammattikorkeakoulussa 

 
Opiskelujen järjestäminen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa arvioitiin 

kyselyn mukaan seuraavasti: Opiskelun järjestäminen oli lähes puolet 

vastausmäärästä ja 48 prosentin mukaan opiskelut on järjestetty 

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa erittäin hyvin. Riittävän hyvin järjestetty 

opiskelukin sai kannatusta 41 prosenttia. Vastaajista 7 prosenttia ilmaisi 

asian siten, ettei osannut sanoa järjestelyihin mitään. Vastausvaihtoehto 

”hyvin” sai kannatusta 4 prosentin verran. Yhtään vastausta ei saanut 

vaihtoehto ”ei kovinkaan hyvin”. Kuviosta (kuvio 5) nähdään, miten 

vastausprosentit jakaantuivat eri vastaajien kesken. 
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Kuvio 4. Opiskelun järjestäminen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa 
kansainvälisten-opiskelijoiden mielestä. 

 
Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK) on kansainvälinen oppilaitos, joka 

tekee kansainvälistä yhteistyötä monien euroopan maiden kanssa. Kyselyssä 

kartoitettiin kansainvälisten oppilaiden mielipidettä Rovaniemen 

ammattikorkeakoulun opiskelutasosta ennakko-odotuksiin nähden. 

Vastauksista ilmeni seuraavaa: Erittäin korkeatasoiseksi opiskelun 

RAMKissa arvioi noin kolmannes vastaajista (33 %), melko korkealaatuiseksi 

reilu puolet vastaajista (52 %). Loput 15 prosenttia vastaajista piti opiskelun 

tasoa hyvänä. Kukaan vastaajista ei pitänyt opiskelun tasoa huonona tai olisi 

toivonut parempaa opiskelutasoa. Kuviosta nähdään, miten vastaukset 

tämän kysymyksen osalta jakaantuivat (kuvio 6). Kansainvälisten 

opiskelijoiden opintoajan kesto Suomessa oli joko kolme (3) tai neljä (4) 

vuotta, prosenttimäärillä mitattuna 3 vuoden opiskelijoita oli 44 prosenttia ja 4 

vuoden opiskelijoita yli puolet eli 56 prosenttia. Kukaan vastaajista ei 

opiskellut kolmea vuotta vähempää tai neljää vuotta kauempaa. 

Kysymykseen, miten kansainvälisyys oli otettu huomioon Rovaniemen 

ammattikorkeakoulussa vastattiin poikkeuksetta ”erittäin hyvin” (100 %). 

Käytännön apua saa omasta mielestään riittävästi 93 prosenttia vastaajista ja 

7 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sitä ei ollut riittävästi. 
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Kuvio 5. RAMKin opiskelutaso kansainvälisten opiskelijoiden mielestä. 

 

5.6 Kansainvälisten opiskelijoiden ennakko-odotukset ja niiden 

täyttyminen 

 
Ennakko-odotukset Suomesta olivat seuraavanlaiset: Hyvä koulutustaso 

keräsi eniten vastauksia, toisena tuli turvallinen maa ja kolmantena korkea 

elintaso. Ennakko -odotukset Rovaniemeä kohtaan taas jakautuivat 

kyselyssä seuraavasti: Suurin osa vastaajista odotti Rovaniemen olevan 

kylmä ja arktinen paikka. Kolme seuraavaa asiaa jakoivat saman sijan 

kyselyssä: kauniit maisemat, hiljaisuus kaikkialla ja Joulupukki sekä tontut. 

Vähemmän vastauksia jakoivat metsäisyys, porojen kuljeskelu keskustassa, 

harvaan asuttu seutu, paljon jääkarhuja ja karu ympäristö. Kuviosta 7 

nähdään ennakko-odotusten jakautuminen Rovaniemeä kohtaan. 
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Taulukko 2. Kansainvälisten opiskelijoiden ennakko- odotukset Rovaniemeä 
kohtaan 

 

 
 
Korkeatasoinen koulutus, maan yleinen turvallisuus sekä maan korkea 

elintaso olivat eniten ennakko-odotuksiin vaikuttaneita tekijöitä opiskelumaan 

valinnassa. Luonto, kulttuuri ja kansalaisten hyvä kielitaito eivät vaikuttaneet 

niin paljon ennakko-odotuksiin opiskelumaata valittaessa. Eniten 

Rovaniemestä luultiin tai ajateltiin, että se on paikkana hyvin kylmä ja 

arktinen. Hiljaisuus, kauniit maisemat ja Joulupukki tonttuineen jakoivat 

toisen sijan odotuksissa. Keskustassa liikkuvia poroja odotti olevan 8 % 

vastaajista ja metsäisyyttä 11 % vastaajista. Näiden ennakko-odotusten 

arvostuksista kyseltäessä korkeimmaksi nousivat arvostusten sijoilla 

koulutuksen taso, upea luonto, maan turvallisuus sekä korkea elintasomme. 

Vähemmän painoarvoa annettiin kotimaiselle ruoallemme sekä 

kulttuurillemme. Ruokaa monet pitivät jopa pahana. Kaikki vastaajista 

odottivat näkevänsä tai kokevansa tuhansia järviä, hiljaisuutta, lunta, metsää, 

suomalaista taidetta ja muotoilua sekä saunakulttuuriamme. Lapissa 

opiskelijat listasivat myös odottaneensa näkevänsä tai kokevansa revontulia, 

poroja, keskiyön auringon, taianomaisen ilmapiirin, hyvää elämää, koskia 
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perhokalastusta varten ja Joulupukin kylän. Kolmasosa vastaajista 

peräänkuulutti myös yhteiskunnan tehokkuutta (9 vastaajaa). Positiivia 

yllätyksiä, joita vastaajat kokivat Suomessa, Lapissa ja Rovaniemellä, voi 

jaotella eri ryhmiin. Luontoon ja siihen liittyvistä asioista ilmeni, että 

luonnonilmiöt, kuten revontulet ja itse luonto, esimerkiksi tunturit, talvi ja lumi, 

metsä, syksyn värikkäät lehdet, järvet, kylmyys, luonnon vaihtelevat säät, 

hyvälaatuinen juomavesi ja sen kirkkaus sekä yhteys kauniiseen luontoon, 

sen kunnioitus ja puhdas ilma saivat paljon kiitosta. Myös husky -koirat 

mainittiin eräässä vastauksessa. 

 

Yhteiskunnallisiin asioihin tai kaupunkiin ja sen ympäristöön liittyviä asioita, 

josta vastaajat pitivät, olivat mm. yleinen ilmapiiri, ihmisten positiivisuus, 

kaupungin hiljaisuus iltaisin, hyvätasoiset asunnot, kauniit ja pienet 

kaupungit, Suomen yleinen turvallisuus, palvelut, tehokas yhteiskunta, 

kiireettömämpi elämänmeno verrattuna eteläsuomeen (Pori), Rovaniemen 

riittävä koko kaupunkina, ihmisten avuliaisuus ja kielitaito sekä kulttuuri, 

muotoilu, mielenkiintoinen ja vaikea suomen kieli, puhdas ja maalauksellinen 

kaupunki (Rovaniemi) ja ihmisten asennoituminen. 

 

Koulumaailmaan sijoittuvista asioista kiiteltiin huolehtivia opettajia, 

mielenkiintoisia oppitunteja, hienoja yliopistomahdollisuuksia, koulutustasoa. 

Myös negatiivisesti koettuja asioita tuli esille kyselyssä. Negatiiviset asiat 

maassamme perustuivat melko samankaltaisiin asioihin, kuin positiivisetkin 

mielipiteet. Opiskelijoiden mielestä eniten ikäviä asioita oli mm. ruoassa, 

josta ei oikein pidetty, harva asutuksemme ja kylmyys sekä erittäin huonot 

kulkuyhteydet sekä elintarvikkeiden kalliit hinnat. 

 

Kylmyys oli selkeäsi vastaajille joko aivan liian kylmää, kylmää tai muuten 

negatiivinen asia. Myös opiskelu, Joulupukki, tuotetarjonnan vähäisyys 

vaateliikkeissä ja elintarvikeliikkeiden lyhyt aukioloaika jäivät negatiivisten 

asioiden puolelle. Ruoka, väestön vähyys, lyhyet työpäivät merkittiin myös 

joillekin vastaajille huonoiksi asioiksi. Joidenkin mielestä mitään tekemistä ei 

tahdo löytyä, on tylsää, osa-aikaisen työn löytämisen kanssa on 

hankaluuksia ja ympäristö on liian hiljainen. 
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Eräs myös mainitsi riittämättömien englanninkielisten sivujen puuttumisen 

internetissä. Yksittäisiä mainintoja tuli myös mm. terveydenhuollosta, jossa 

erikoislääkärin vastaanotolle pääseminen oli vastaajan mielestä äärimmäisen 

hidasta ja vaikeaa. Joidenkin vastaajien mielestä myös aikainen lumen tulo, 

kylmyys ja talvi olivatkin negatiivisten asioiden puolella. Ihmisten hiljaisuus ja 

ujouskin häiritsivät toisia vastaajia. Erään vastaajan negatiivisuutta lisäsi 

myös juopuneiden ihmisten määrä ja kallis savukehinnoittelu. 

 

Myös elämisen ja olemisen kalleus huomattiin vahvasti. Asunnon löytäminen 

ajoissa (tarkoittaen tässä tilanteessa ennen opiskelun alkua) oli selkeästi 

vaikeaa ja hankalaa. Eräällä henkilöllä oli huomio, että vaikka olisi 

suomalainen vaimo, ei asunnon löytyminen ole siltikään helppoa. Muutamilla 

vastaajista oli myös vaikeuksia henkilöllisyytensä todistaminen esimerkiksi 

pankissa. Muutama ilmoitti oluen negatiiviseksi asiaksi selittämättä sitä 

tarkemmin ja yksi vastaajista totesi vapaamuotoisessa vastauksessaan, että 

negatiivista on tapa, jolla ihmiset suhtautuvat ulkomaalaisiin. 

 

Tarkkasilmäinen vastaaja oli huomannut myös, että ruoan lisäksi Suomessa 

on kallista polttoainetta. Kulttuuri, työ ja vaikea suomen kieli saivat myös 

irrallisia miinuspisteitä. Yhdelle vastaajista sääskien sitkeys (oletettavasti 

sitkeä pistäminen) oli äärimmäisen inhottava kokemus. Suurin osa (93 % eli 

25 henkilöä) vastaajista kuitenkin suosittelisi ystävilleen ja tuttavilleen 

Suomea kansainväliseksi opiskelupaikaksi. Opinnäyteaiheeseeni liittyviä 

muita kommentteja vastaajat ilmaisivat vapailla vastauksillaan seuraavasti: 

 

”Minusta Rovaniemi on upea kaupunki kansainvälisille opiskelijoille. Kaikki, 

mitä tarvitaan, on olla avoimin mielin ja tahtoa oppia uusia (kulttuuri)tapoja 

sekä kieltä.” Yksi vastaajista kertoi näin: ” Rovaniemi täytti ennakko-

odotukseni aika hyvin. Kun olin ollut täällä kaksi kuukautta, minulle tuli tylsää, 

koska täällä ei ole kovin paljon aktiviteetteja, joihin osallistua, paitsi urheilua. 

No, minä en pidä urheilusta. ”Kehuja Rovaniemen ammattikorkeakoululle tuli 

hyvin: ” Pidän opiskelusta Rovaniemellä, koulutusohjelmani on erittäin hyvä 

ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu on hieno valinta.” 
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Yksi vastaajista kiteytti lyhyellä lauseella oleskelunsa täällä: ”Jumaloin 

paikkaa jossa asun! Tämä on hyvä paikka, missä opiskelija saa ilmaista omat 

mielipiteensä. Kiitos siitä!”  

 

Hieman negatiivisempaakin palautetta paikasta saatiin. Erään vastaajan 

palaute oli tällainen: ” Vaikka Rovaniemi on samankokoinen kuin oma 

kotikaupunkini, sillä on erittäin tyhjä ilmapiiri. Täällä on ehkä mahdollisesti 

todellakin enemmän poroja kuin ihmisiä.” Yksi vastaajista oli vailla käytännön 

neuvoa asuntoasioissa: “ Jos joku voisi selittää asuntojen lupaprosessin, 

olisin erittäin onnellinen täydestä sydämestäni heille.” Yksi henkilö oli 

kirjoittanut erittäin suurikokoisin kirjaimin vastauksensa: ” Erittäin hyvät 

resurssit ja mahdollisuudet kansainväliselle opiskelijalle”. Hyvin usealla sitä 

vastoin ei ollut lisättävää, päinvastoin kiittivät opinnäytteestä ja toivottivat 

onnea opinnäytetyöhöni. 

 

Huolimatta siitä, minkä ikäisiä vastaajat olivat, selkeää eroa vastauksista ei 

voinut päätellä. Vaikka kansainväliset opiskelijat itse saavat valita 

opintokohteensa, yllättävää oli se, että kylmyys oli monelle silti aivan liian 

kylmää, tai jopa inhottavaa tai kauheaa kokea. Myös hiljaisuutta kaupungin 

yllä odotti reilu puolet kansainvälisistä opiskelijoista. Opiskelijat ovat yleensä 

pääosin 18 - 25 -vuotiaita, jotka pystyvät kulkemaan ilman erityisiä 

perhesitoumuksia maasta toiseen. 

 

Suomi on suosittu turvallisena ja hyvän elintason maana, jossa koulutus- tai -

lukukausimaksuja ei veloiteta. Töihin pääsy tässä maassa on kuitenkin 

vaikeaa ulkomaalaiselle, samoin kuin asunnon saanti. Vaikka ennakko-

odotukset olivat melko realistisia, joitain asioita kyselyssä nousi kuitenkin 

esiin. Yllättävintä oli ehkä se, ettei suomalaisesta ruoasta oikein pidetä. 

Toinen yllättävä seikka oli se, että vaikka hiljaisuutta haettiin, se alkoi silti 

tuntua ahdistavalta ja vaikealta. Tekemisen puutekin näyttää olevan esillä 

monessa vastauksessa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kansainväliset opiskelijat kokevat Rovaniemellä opiskelun tason erittäin 

laadukkaaksi tai laadukkaaksi. Suurelta osin moni valitsi Suomen 

opiskelumaaksi siksi, että täällä ei veloiteta ulkomaalaisilta opiskelijoilta 

lukukausimaksuja tai muita maksuja opiskeluun liittyen. Kansainvälisen 

opiskelijan on myös edullista opiskella Suomessa. Opetus koetaan 

tasokkaaksi tai hyväksi, ja opiskelijoita autetaan ongelmatilanteissa riittävästi, 

mutta arkisissa elämäntilanteissa on vaikeuksia. Esimerkiksi asunnon haku ja 

omien pankkiasioiden hoito koetaan välillä erittäin vaikeaksi. 

 

Kylmä ja talvinen sää koetaan hyväksi, mutta toisaalta myös erittäin 

huonoksi. Turvallisuus ja maan pienuus koetaan hyväksi asiaksi 

opiskelumaassa. . Tuloksista ilmeni myös, että kansainvälisten opiskelijoiden 

ennakko-odotusten arkiset ja luontoon liittyvät ennakko-odotukset ja niiden 

täyttyminen toteutuivat eri tavoin. Opiskelijoiden ennakko- odotukset liittyivät 

luontoon ja arkielämässä selviytymiseen ja ne täyttyivät vaihtelevasti 

 

Osa opiskelijoista kokee maailmalle markkinoidun rauhallisuuden jopa 

ankeaksi ja tietoa vapaa-ajan vieton vaihtoehdoista opiskelijoilla on vähän. 

Urheilumahdollisuudet ovat hyvin esillä, mutta kuten erään vastaajan 

vastauksesta kävi ilmi, kaikki eivät halua harrastaa urheilua. Suomalainen 

ruoka on monen mielestä huonoa. Ruokakulttuuriin voisi panostaa enemmän, 

jotta ulkomaiset vieraamme nauttisivat olostaan maassamme. Hyvä ruoka 

lisää myös yleistä nautintoa siellä, missä kulloinkin ihminen on.  

 

Yllättävää oli se, kuinka moni kansainvälisistä opiskelijoista oli jo käynyt 

Suomessa ainakin kaksi kertaa, ellei useammin ja myös se, että moni 

haluaisi jäädä tänne asumaan ja tekemään työtä opintojensa päätyttyä. 

Palveluiden ja tarjonnan riittämättömyyteen on myös panostettava eri kielillä, 

koska se näyttää kyselyn mukaan olevan riittämätöntä tai laatu ei vastaa 

odotuksia.  

 

Pimeys ja rauhallisuus ovat kuin kaksiteräinen miekka: sen merkitys on joko 

hyvä tai huono asiakkaasta riippuen. Rauhallisuuden tyyssijaan kaivataan 
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myös elävyyttä ja monipuolista tekemistä. Suomalainen alkoholin käyttö 

iltatilaisuuksissa koetaan vieraaksi, joten erilaisia illanviettoja voisi innovoida 

alkoholittomina ja erilaisiin teemoihin perustuen.  

 

Uudet ajankäyttötrendit valtaavat kansainvälisten opiskelijoidenkin 

keskuudessa enemmän tilaa. Opiskelijoiden odotukset lisääntyvät, kun tietoa 

kohdemaasta kertyy enemmän. Rovaniemen ammattikorkeakoululla on 

vahva taso ja hyvät edellytykset jatkaa kansainvälisten opiskelijoiden 

vastaanottamista Suomen Lappiin. Kansainvälisen kaupungin keskellä 

Uskon, että Rovaniemen ammattikorkeakoulu tulee pärjäämään vahvana 

oppilaitoksena kansainvälisille oppilaille tulevaisuudessakin, kun opetuksen 

tasoa kehitetään, ylläpidetään ja modernisoidaan ajan vaatimalle tasolle 

kansainvälisesti. 
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7 POHDINTA 

Suomen oli valinnut opiskelupaikakseen moni sen takia, että Suomi on pieni 

maa, se oli monille ainoa vaihtoehto, jonne on helppo tulla ja 

opiskelukustannukset ovat pienet. Rauhallisuuden, eksoottisuuden ja 

hygieniatason vuoksi Suomea pidettiin myös varteenotettavimpana 

vaihtoehtona opintomaata ajatellen. Jotkut valitsivat paikan myös ystävän 

takia, suomalaisen vaimon tähden, tai lumen ja hiljaisuuden takia. 

Kansainvälisten opiskelijoiden ennakko-odotukset toteutuivat pääosin 

kyselyn mukaan, joskin arkisissa asioissa ilmenneet hankaluudet koettiin 

toisinaan melko vahvasti. Koska otanta kyselyyn on hyvin pieni, vain 27 

vastaajaa, ennakko-odotusten ja niiden toteutuminen olisi mitattava 

laajemmalti, jotta saataisiin kattavampi katsaus asiasta. 

 

Euroopan Unionin mukaan Matkailustrategiassa (MEK, 2006) on otettava 

huomioon vuoteen 2020 kahdeksan (8) seuraavaa matkailuun keskittyviä 

kohtia: Suomikuvan vahvistaminen (maana), palveluketjujen katkeamaton 

varmistaminen alkaen kehittelystä jälkimarkkinointiin, saavutettavuuden 

vahvistaminen, toimivan infrakstruktuurin luominen, säädöskehikko, joka 

tukee yritystoimintaa, matkailutoimijoiden selkeä työnjako sekä julkisen 

rahoituksen tehokas kohdentaminen. Näillä linjauksilla Suomen matkailu 

kasvattaa kilpailukykyään ja matkailuelinkeinon kannattavuus paranee.  

 

Myös laadukkuuteen ja turvallisuuteen on syytä kiinnittää erityishuomiota. 

Vahvat yritykset maakunnassa lisäävät alueellista ammattitaitoisuutta ja sitä 

kautta matkailualan arvostuksella on tilaa ja mahdollisuuksia kasvaa. 

(Puustinen – Rouhiainen 2007, s. 99, KTM 2006) Rovaniemelle tulevien ja 

lähtevien matkailijoiden liikkuminen voi olla hyvin haasteellista matkailijasta ja 

käyntikohteista riippuen. Tälläkin hetkellä ilmassa leijuu lentolakon uhka, 

jonka toteutuminen olisi matkailuyrittäjille kova isku. Ulkomaanmatkailijat 

kulkevat lentäen ja mm. lentolakot haittaisivat erittäin paljon matkailualaa 

esim. joulusesongin alla. (Lapin Kansa A8, 11.11.2013) 

 

Ulkomailta tulevien matkailijoiden on useasti lennettävä ensin Helsinkiin ja 

sieltä reilun tunnin lennolla vielä Rovaniemelle, josta matkailija jälleen 

tarvitsee kulkuvälineen kohteeseensa tai kohteisiinsa. Välimatkat ovat pitkiä 
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ja vaativat etukäteissuunnitteluakin, jos mietitään ruokailua ja levähtämistä 

matkailun aikana. Rovaniemeltä pohjoisemmaksi liikuttaessa majoitusten ja 

palveluiden taso heikkenee yleiseurooppalaiseen tasoon verrattaessa, mutta 

jotkut matkailijat voivat kokea sen (kin) eksoottisena kokemuksena.  

 

Reliabiliteetti ja validiteetti 

Määrälliseen eli kvantitatiiviseen tutkimukseen kuuluu käsite reliabiliteetti, 

joka tarkoittaa sen mittarin tai menetelmän luotettavuuden ilmaisemista, jolla 

tutkimusta tehdään. Mittareiden, joita tutkimuksessa käytetään, tulisi kyetä 

saavuttamaan mitattavia tuloksia minimaalisin mittausvirhein. Reliabiliteetin 

kannalta on tärkeätä, että tutkimusaineisto on muodossa, joka on muidenkin 

saatavilla ja tarkistettavissa. Huomioitavaa on, että tutkimus voi olla 

luotettava (reliaabeli), vaikka tutkimus muuten ei olisi pätevä (validi.) 

Tutkimuksella saadaan tällöin erilaisia tuloksia, kuin mihin alun perin haettiin 

vastauksia. (Anttila 2006). 

Validiteetin määritelmää kuvaa parhaiten niitä muuttujamittareita, mitä niiden 

on tarkoitus mitata tutkimuksessa. ja miten hyvin tutkimuskysymykset 

mittaavat juuri sitä asiaa, mitä sen oli tarkoitus mitata. (Suomi sanakirja 

2013). Koska tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista tutkimusotetta, 

tietojen yleistettävyydessä tätä opinnäytettä voitaneen käyttää osana 

laajempaa kansainvälisyystutkimusta. Tutkittaessa kansainvälisten 

opiskelijoiden ennakko – odotuksia Rovaniemellä, Lapissa ja Suomessa on 

kuitenkin otettava huomioon se seikka, että tässä tutkimuksessa 

vastaajamäärä jäi melko pieneksi (27 vastaajaa), joten tulokset ovat lähinnä 

vain suuntaa antavia. Tulevaisuudessa tutkimusta olisi hyvä siis laajentaa ja 

tehdä suuremmalla otantamäärällä. 
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LIITTEET -KYSELYLOMAKE 

Kyselylomake Webpropol 

 
Questionnaire from international students expectations 2013 in Finland, 
Rovaniemi and Lapland in autumn 2013 
 
Dear respondent,   
Please, if you have couple of minutes time to read and fill this questionnaire. 
The meaning of this research is find out international students´ expectations 
and opinions from Finland, Rovaniemi and Lapland. You have possibility to 
involve in lottery answering this questionnaire. Every answers are handled 
anonymously.  
Prizes in lottery: chocolate bars 180 g (6,35 oz), memory sticks (2 GB), 
mouse mats with the picture of northern lights, credit card wallets made of 
light brown reindeer leather and credit card wallets made of black leather. 
Questions 
1.  Which country are you from? (Home country)  
_____________________________ 
 
2. your age  
18 –20 years 
21 – 25 
26 – 30 
31 – 35 
36 – 41  
41 – 45 
46 –  
3. your gender? 
Male 
Female 
Other 
I don´t want to answer 
4. Have you visited earlier in Finland?   
Never before 
Once, where? 
Twice, where? 
Three or more times, where? 
 
5 How did the following factors affect your decision to choose Finland 
as your exchange country?  
Please tick from 1 – 5 
1 = very effective, 2 = quite effective, 3 = I can´t say, 4 = not very 
effective, 5 =not effective at all 
The easiest country to travel to 
Low study expenses 
Level of education 
Peaceful country 
Only choice for me 
Different culture 
Good level of hygiene 
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Small country 
Lovely nature 
Exotic place 
Something else, what? Please, specify 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
6. What was the main reason/reasons to choose Finland as an 
exchange country? 
_____________________________________________________________
_ 
 
7. What other countries did you consider as your exchange country? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
8. How long are you going to stay in Finland as an exchange student? 
Half a year,  
one year, 
two years,  
three years,  
perhaps more than three years, 
I want to stay and live here 
 
9 .How the studying in Rovaniemi University of Applied Sciences has 
been arranged? 
Miten opiskelu on mielestäsi järjestetty Rovaniemen 
Ammattikorkeakoulussa? 
Very good 
Erittäin hyvin 
GoodHyvin 
I can´t say 
En osaa sanoa 
Okay Ihan ok 
Not very good Huonosti 
 
10.The level of studies in Rovaniemi University of Applied Sciences is… 
Rovaniemen Ammattikorkeakoulun taso on mielestäni 
very quality todella laadukasta 
quite quality aika laadukasta 
Okay ihan ok 
I thought it would be better huonompaa kuin luulin 
very poor todella huonoa 
 
11.On what degree program line are have you started? 
Mitä alaa opiskelet? 
 
Please specify 

 
12. Durability of your studies? How long does your stydy programme is 
going to be? 
Kauanko koulutus kestää? 
2 years 
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3 years 
4 years 
more 
_____________________________________________________________ 
13. The internationality has been considered very well in Rovaniemi 
University of Applied Sciences? Kansainvälisyys on otettu hienosti 
huomioon Rovaniemen Ammattikorkeakoulussa 
Kyllä  
ei 
14. If I need help in practice it is easy to find and get? 
Jos tarvitsen käytännön apua, sitä on  helppo saada ja löytää 
Kyllä  
ei 
15. What kind of expectations did you have for Finland?  
Please, choose and tick the three (3) most influenced answers. 
Good level of education 
Wonderful nature 
Interesting culture 
High standard of living 
A safe country 
People with good language skills 
Something else, please 
specify_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
How much do you appreciate following things in Finland? 
 
16. Here in Finland and Lapland I expected to see or experience  
(Please, tick the 3 most important things for You) 
Thousands of lakes everywhere 
Silence 
Snow 
Forest 
Finnish art and design 
Sauna culture 
Effective society 
Northern Lights  
Original Sámi people and Sámi culture  
Reindeer   
The real Santa Claus 
Christmas elves 
Beautiful scenery 
Snow 
Magic atmosphere 
Midnight Sun 
Something else, please specify 
_____________________________________________________________ 
 
17. I thought that Rovaniemi is/has…..Please, tick, if you agree 
very cold and arctic place to be 
ascetic sceneries 
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very beautiful sceneries 
many polar bears 
Santa Claus and his elves 
reindeer in the city centre 
silence all over the city 
forests 
sparsely populated  
Something else, please, specify  
 
18.How were Your expectations fulfilled in Finland? 
I was surprised (positively) 
I was surprised (negatively) 
19. How were Your expectations fulfilled in Lapland?  
I was surprised (positively) 
I was surprised (negatively) 
 
20. How were Your expectations fulfilled in Rovaniemi? 
I was surprised (positively) 
I was surprised (negatively) 
 
21. Name three (3) things that surprised You positively? 
1._____________________________________ 
2._____________________________________ 
3._____________________________________ 
22.Name three (3) things that surprised You negatively? 
1._____________________________________ 
2._____________________________________ 
3._____________________________________ 
23. Would you recommend Rovaniemi as an exchange study 
destination for your friends? Please, tell with your own words 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
24. Do You have other comments/ thoughts related to this theme? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
If you want to participate to the lottery, please fill your name, mobile 
number and email -address. I appreciate very much your answer to this 
questionnaire.  
Best Regards, 
Liisa Thomasson 
Rovaniemi University of Applied Sciences, Degree Programme in Tourism 
 
Surname 
First Name 
Mobile 
email 

 


