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1. JOHDANTO
Vaihtoon lähteminen yliopistosta on minulle ollut aina itsestäänselvyys. Kun toisen
opiskeluvuoden aikana tuli aiheelliseksi hakea vaihtoon, aloin pohtia minulle sopivia
vaihtoehtoja. Vaihdolta tavoittelin ensisijaisesti kielitaidon parantamista sekä uuden
oppimista mielenkiintoisten kurssien kautta. Pidin pitkään Saksaa ensimmäisenä
vaihtoehtona, mutta suomalaisesta lukuvuodesta poikkeava aikataulu vaikutti siihen,
että ensimmäiseksi vaihtoehtoiseksi vaihtokohteeksi valikoitui kuitenkin Ruotsi.
Ruotsin sisällä oikean kaupungin valitseminen oli helppoa johtuen Tukholman
yliopiston hyvästä ja minulle sopivimmasta kurssitarjonnasta.

Kevätlukukausi alkoi Tukholmassa 18.1. ja paikanpäälle saavuin saman päivän
aamulaivalla. Laivalla ja autolla matkustaminen oli erittäin helppoa huomioiden
tavaroiden helpomman kuljettamisen. Lukukausi kesti 5.6. asti. Lukukauden aikana
olevat lomat ovat hyvin samat kuin Suomessa ja kursseista ja niiden luennoista
riippuen niin lyhyempien kuin pidempienkin lomien pitäminen onnistuu hyvin.

Ensimmäisellä viikolla oli jo luentoja sekä orientaatiopäivät. Heti maanantaina
lukukauden

alettua

Tilaisuudessa

pidettiin

esitettiin

opiskelijajärjestöön.

kaikki

Tilaisuuden

koko

yliopistoa

mahdollinen
tauko-osan

koskeva

IT-tuesta,
aikana

orientaatiotilaisuus.
terveydenhoitoon

oli

mahdollista

ja

liittyä

liikuntajärjestöihin sekä muihin ryhmiin. Samalla pystyi ilmoittautumaan ruotsin kielen
tasotestille, jonka perusteella valitaan sopiva ruotsin kielikurssiryhmä. Kielikurssista
tarkemmin hieman myöhemmin. Orientaatiopäivästä jäi käteen kasa erilaisia
mainoslippulappusia ja paljon informaatiota, joka piti sisäistää.

Tukholman yliopiston Business School järjesti ensimmäisen viikon tiistaina myös
oman orientaatiopäivänsä. Business School on tosiaan ns. oma laitoksena Tukholman
yliopiston sisällä. Orientaatioon kuului myös oman tutor-ryhmän tapaaminen ja
ryhmäytyminen.

Tutor-ryhmien

kesken

pidettiin

alkukevään

aikana

erilaisia

pienimuotoisia kisoja ja tapahtumia. Muutenkin koko kevään aikana järjestettiin paljon
kaikenlaista ohjelmaa vaihto-opiskelijoille. Kokonaisuutena vaihto-orientaatioista jäi
tunnelmaksi lämpimästi tervetullut ja odotettu olo.
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Ruotsin kielikurssille ilmoittautumiselle vaadittiin tasotesti, joka määritteli oikean
kurssin tason. Testi oli hyvin yksinkertainen eikä kovin luotettava, sillä testi sijoitti minut
tasoltaan aivan liian helppoon ryhmään. Ryhmän vaihtaminen onnistui kuitenkin
helposti. Ryhmiä oli yhteensä viittä eri tasoa, aloittelijatasosta edistyneisiin. Kurssien
pituudet ja saatavat opintopisteet vaihtelivat myös tason mukaan. Aloittelijatason
kurssi kesti lyhyimmän ajan ja siitä sai 4,5 opintopistettä kun taas edistyneiden kurssi
kesti pidempään ja siitä sai 9 opintopistettä. Oman kurssini ryhmä oli todella hyvä ja
opettajamme oli todella mukava ja hauska, joten opiskelu ei tuntunut ”pakkopullalta”.

2. ALKUVALMISTELUT
Vaihtoa

varten

vaadittavat

alkuvalmistelut

olivat

hyvin

vähäiset.

LUT:n

vaihtokoordinaattori hoiti virallisen ilmoittautumisen Tukholman yliopistoon ja sen
jälkeen tuli vain seurata Tukholmasta lähetettyjen sähköpostien ohjeita. Syyskuun
lopuilla tuli tehdä Online Application ja valita haluamansa kurssit. Marraskuun lopuilla
tuli tieto mille kursseille oli päässyt. Myös asuntohakemus piti tehdä, mutta siitä kerron
tarkemmin Asuminen-luvussa.

Ruotsiin lukukaudeksi muuttaminen on suomalaiselle muutoinkin hyvin helppoa, sillä
ruotsin viranomaisille ei tarvitse tehdä rekisteröinti-ilmoitusta. Kannattaa tehdä Kelalle
ilmoitus opiskelijavaihtoon lähtemisestä, jotta saatavat tuet ovat hieman suuremmat
kuin tavallisesti. Suositeltavaa on myös Eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilaaminen,
sillä sen avulla saa lääkäripalveluita niillä hinnoilla, joita paikallisetkin ne saavat.
Matkustin tosiaan Suomesta Ruotsiin omalla autolla ja laivalla, joten alkuvalmisteluihin
kuului myös laivamatkan varaaminen sekä pakkaaminen.

3. ASUMINEN
Tukholman asuntotilanne on tunnetusti jo pitkään ollut hyvin haastava. Yliopisto
tarjoaa kuitenkin useammalta eri alueelta opiskelija-asuntoja. Näihinkin asuntoihin on
kuitenkin pitkät jonot. Lokakuussa yliopiston asuntotoimistolta tuli ohjeet hakea
opiskelija-asuntoa. Tiedon asunnon saamisesta tuli ennen joulukuuta. Asuntojen
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jakaminen opiskelijoille suoritetaan jonkinlaisena arvontana ja takuuta asunnon
saamisesta ei ole. Facebookista löytyy kuitenkin ryhmiä, jossa voi kysellä vuokraasuntojen perään ja myös yliopiston sivuilla on neuvoja itsenäiseen asunnon
hankkimiseen.

Yliopistolla on opiskelija-asuntoja neljässä eri paikassa: Idun, Lappis, Kungshamra ja
Fjällräven. Valtaosa asunnoista on soluja tai ”kommuuneja”, joissa jaetaan keittiö.
Tarkempia tietoja asuntokohteista löytyy tietenkin yliopiston asuntotoimiston sivuilta.
Itse päädyin ensisijaisesti hakemaan yksiötä Idunista, mutta sain ”kommuuni”asunnon Lappiksesta, johon olin loppupeleissä erittäin tyytyväinen. Lappis on noin
viiden minuutin kävelymatkan päässä yliopistolta ja noin 15 minuutin kävelymatkan
päässä Business Schoolin kampukselta. Lappis alueena koostuu kymmenistä saman
näköisistä punaisista tiilikerrostaloista, joten hieman hukassa oleminen oli aluksi
yleisenä tunteena. Lappiksen asunnoissa on oma huone ja suihku/WC-tilat. Keittiö
jaetaan noin kymmenen muun opiskelijan kanssa. Ratkaisu toimi lukukauden ajan
hyvin. Tietenkin yhteisten ruokatilojen siisteys ja toisten ruokien varastaminen
tuntuivat olevan pienenä ongelmana jokaisessa kerrostalossa.

4. OPISKELU
Tukholman yliopistossa yhden periodin aikana käydään vain yhtä kurssia kerrallaan,
pois lukien ruotsin kielikurssi, joka kestää pisimmillään koko kevään ajan. Poikkeuksen
tekevät myös kurssit, jotka kestävät kahden periodin ajan, jolloin yhden periodin
aikana voi olla kaksi kurssia. Itse kävin kolme eri kurssia, joista seuraavaksi hieman
kuvausta.

Ensimmäisessä periodissa oli Global Markets -kurssi, jolla sain korvattua yhden
kandidaatintutkintoon kuuluvan pakollisen kurssin. Kurssin pääteemana tarkasteltiin
syitä siihen, miksi toiset maat ovat rikkaita ja toiset köyhempiä. Lisäksi kurssilla
käsiteltiin kaupankäynnin historiaa ja kehittymistä sekä erilaisten instituutioiden
merkitystä. Kurssilla piti kirjoittaa kolme lyhyttä raportti ja tehdä tentti. Mielestäni kurssi
oli sisällöltään mielenkiintoinen ja kurssin kurssikirja ”Why Nations Fail” myös
mielenkiintoista luettavaa.
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Toisessa periodissa kävin Corporate Finance nimisen kurssin, jossa käsiteltiin
yrityksen rahoituksen perusperiaatteita, joiden avulla saavutetaan yrityksen päätavoite
eli osakkeenomistajan arvon maksimoiminen. Luentojen aikana perehdyttiin
yritysrahoituksen teorioihin, analysointiin ja laskentaan. Kurssin aikana tehtiin
ryhmätyönä Holmen-yrityksen diskontattujen kassavirtojen arvostusmalli ja -analyysi.
Ryhmätyön arvo oli 20 % kurssin kokonaisarvosanasta ja loput 80 % sai tentistä.
Kurssin aikana oppi hyvin viikoittaisten laskutehtävien avulla yritysrahoituksen
tärkeimpiä kaavoja ja laskuja, joiden ymmärtämisestä on jo nyt ollut hyötyä LUT:n
rahoituksen maisterikursseilla.

Kolmannen ja neljännen periodin aikana kävin International Finance -kurssin. Kurssin
teemana

on

yrityksen

päätöksenteko

kansainvälisellä

näkökulmalla,

jossa

huomioidaan kaupankäyntiin, maksamiseen sekä vaihtotaseeseen liittyvät teemat ja
päätökset. Kurssilla muun muassa käsiteltiin laajasti valuutanvaihtoa ja kurssin
ryhmätyönä tuli tehdä analyysi liittyen itse valitseman valuutan nykytilanteesta ja
arvioida soveltuvan teorian pohjalta valuutan nykyistä ja historiallista arvostustasoa.
Kurssin

kokonaisarvosana

koostui

ryhmätyöstä,

tentistä

sekä

monivalintakysymyksistä koostuvasta välikokeesta. Kurssin oli erittäin hyödyllinen ja
opettavainen.

Tukholman yliopistossa, ja ilmeisesti laajemmin Ruotsissa yleensäkin, tenttien
arvosteleminen suoritetaan huomattavasti objektiivisemmin kuin mitä Suomessa.
Tenttipaperiin ei kirjoiteta ollenkaan omaa nimeä vaan vain luokkahuoneen tunnus ja
oman ennalta määrätyn istumapaikan numero. Näin tentin korjaava opettaja ei voi
suosia oppilaita ja jokainen tentti arvostellaan puhtaasti tehtävien vastausten
perusteella.

5. TUKHOLMA JA VAPAA-AIKA
Orientaatioviikolla paikallinen opiskelijayhdistys ja myös Business School pitivät omat
kaupunkikierrokset. Itse en kummallekaan esittelykierrokselle päässyt, mutta
kierroksella mukana olleet sanoivat esittelyn olleen hyvä. Tukholma on varmasti
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monelle suomalaiselle entuudestaan jo jollain tasolla tuttu, mutta kaupungissa
liikkuessa oppii aina uusia paikkoja. Loppujen lopuksi Tukholma ei ole kovin iso
kaupunki. Tukholmassa kahvilakulttuuri on paljon enemmän esille kuin mitä
Suomessa. Opiskelupaikaksi vaihtuikin usein kirjaston sijasta kahvila, jossa sai myös
nauttia hieman paremmasta kahvista kuin mitä yliopistolta sai.

Vapaa-ajan, joka ei kulunut opiskelemiseen, vietin usein urheillen tai kavereiden
kanssa erilaisten aktiviteettien parissa. Kevään aikana tuli muun muassa käytyä
melomassa sekä kokeilemassa SUPpausta melkein myrskysäässä. Kampuksella on
hyvä kuntosali, jossa järjestetään myös laaja valikoima ryhmäliikuntatunteja.
Opiskelijoille on myös tarjolla laaja valikoima erilaisia urheilulajeja, joiden lajiryhmään
voi liittyä. Lisäksi kampusta ympäröi isot puistoalueet, joissa lenkkeilykään ei ole niin
puuduttavaa. Opiskelijayhdistyksen lähettämässä viikkokirjeessä kerrottiin myös
muista aktiviteeteista, joita Tukholmassa voi tehdä. Yhdistys järjesti myös useampia
retkiä ja tapahtumia. Myös monet muut järjestöt järjestävät opiskelijamatkoja muun
muassa Norjaan ja Lappiin.

