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1 Johdanto
Suoritin vaihto-opintoni Twenten yliopistossa Hollannissa. Yliopisto sijaitsee maan läntisessä osassa
Enscheden kaupungissa, noin 10 kilometriä Saksan rajalta. Yliopisto perustettiin vuonna 1961 ja
nykyään siellä on noin 10 000 opiskelijaa. Yliopisto on painottunut eniten teknillisiin aloihin, mutta
siellä pystyy opiskelemaan myös muutamia muita aloja. Itse suoritin koulussa siis kauppatieteiden
opintoja.

1.1 Orientaatioviikot
Kouluun tutustuminen alkoi perjantaina 2. helmikuuta, jolloin yliopistolla järjestettiin oman
tiedekuntani esittelypäivä. Esittelypäivänä tutustuttiin muun muassa yliopistossa opiskelun
käytänteisiin, tehtiin tuttavuutta kurssikavereiden kanssa ja käytiin läpi vaihto-opiskeluun liittyviä
keskeisiä asioita.
Varsinainen orientaatioviikko pidettiin 3.-11. helmikuuta. Viikon tapahtumiin osallistui suurin osa
kevätlukukaudeksi tulleista uusista opiskelijoista, joten joukossa oli niin vaihto-opiskelijoita,
kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita kuin paikallisia opiskelijoitakin. Kaiken kaikkiaan
orientaatioviikolla osallistujia oli muutama sata. Viikolla järjestettiin ohjelmaa lähes jokaisena
päivänä. Arkisin tapahtumat ajoittuivat illalle, sillä luennot ja varsinainen koulunkäynti olivat
alkaneet samalla viikolla, maanantaina 5. päivä. Ohjelmaa oli joka lähtöön – viikkoon sisältyi muun
muassa luistelua, karaokea, pubivisaa ja vierailu läheisen kaupungin karnevaaleilla.
Kaiken kaikkiaan orientaatioviikot olivat itselleni varsin mieluisa kokemus. Niiden aikana pääsi
tutustumaan muihin opiskelijoihin erilaisissa tapahtumissa ja sai myös paljon tietoa ja opastusta
opiskelu- ja käytännön asioihin liittyen uudessa ympäristössä. Orientaatioviikoille kannattaa siis
mielestäni ehdottomasti osallistua.

1.2 Akateeminen kalenteri (kevätlukukausi)
1. periodi: 5.2.2018-20.4.2018
Tenttiviikot: 9.4.2018-20.4.2018
2. periodi: 23.4.2018-6.7.2018
Tenttiviikot: 11.6.2018-6.7.2018
Talviloma: 26.2.2018-2.3.2018
Muita lomia/lomapäiviä: 30.3.2018, 2.4.2018, 27.4.2018, 10.5.2018-11.5.2018, 21.5.2018

2 Opiskelu vaihtokohteessa
Opiskelu vaihtokohteessa oli pitkälti samanlaista kuin Suomessakin. Suomen tapaan kursseilla ei
lähtökohtaisesti ollut läsnäolopakkoa, lukuun ottamatta ryhmätöitä varten järjestettyjä
projektitapaamisia. Kurssien ohjelma koostui luennoista, ryhmätöistä ja harjoituksista. Opetuksen
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taso sekä tenttien ja ryhmätöiden haastavuus olivat mielestäni hyvin lähellä kotimaista vastaavaa.
Samoin kuin LUTissa, Twentessäkin lukuvuosi oli jaettu kahteen lukukauteen ja neljään periodiin
(1A, 1B, 2A, 2B).
Paikallisessa opiskelussa oli kuitenkin myös omat eroavaisuutensa Suomeen nähden. Ensinnäkin
arvosanat Hollannissa annettiin asteikolla 1-10. Näistä arvosanoista hyväksyttyjä olivat 5,5 ja siitä
ylöspäin. Opintojen alkaessa korostettiin sitä, että arvosanan 10 saaminen on hyvin harvinaista ja
siihen pääseminen usein vaatii opiskelijalta jotain sellaista näkökulmaa aiheesta, jota
luennoitsijakaan ei ole välttämättä tullut ajatelleeksi.
Toinen merkittävä ero kotimaiseen opiskelukulttuuriin nähden oli siinä, kuinka paljon luennoitsijat
pyrkivät aktivoimaan kuulijoita osaksi keskustelua luentojen aikana. Toki tämä vaihteli myös paljon
opettajasta riippuen, mutta lähtökohtaisesti kysymyksiä ja keskustelua luennoilla oli selvästi
Suomea enemmän. Yksi luennoitsijoista tuntui jopa ottavan opiskelijoiden epäaktiivisuuden
henkilökohtaisena loukkauksena, ja aiheessa oli vaikeaa päästä eteenpäin, jos ajatuksia hänen
opettamastaan aiheesta ei alkanut tulla myös opiskelijoiden puolelta.
Kävin vaihdossa kaksi kandidaattitason ”moduulia”, eli kurssikokonaisuutta, jotka molemmat olivat
15 opintopisteen arvoisia. Yksi moduuli oli yhden periodin mittainen. Kursseilla kaikki opetus
tapahtui englanniksi ja jokainen kohtaamistani luennoitsijoista puhuikin varsin hyvää englantia. Näin
ollen sopeutuminen uuteen opiskeluympäristöön sujui melko kivuttomasti. Seuraavaksi esittelen
vaihdossa käymäni kurssit lyhyesti.

2.1 201400068 Digital marketing for networked businesses (15 ECTS)
Ensimmäisessä periodissa kävin digitaalisen markkinoinnin kurssin. Kurssin arvosana muodostui
tentin ja suuren ryhmätyöprojektin perusteella. Ryhmätyöprojektissa tarkoituksena oli luoda
oikealle yritykselle Google Adwords -mainoskampanja. Kampanjan kesto oli kolme viikkoa ja
jokainen ryhmä sai käyttöönsä 250 euroa sen toteuttamista varten. Kaikille ryhmille annettiin
yhteistyöyritys sattumanvaraisesti ja kurssin alussa oman yrityksen kanssa oli keskusteltava
kampanjan tavoitteista. Meidän ryhmämme yritys järjesti rauhoittumismatkoja eteläiseen
Espanjaan ja kaipasi enemmän näkyvyyttä nettisivuilleen. Ryhmätyön merkeissä tavattiin
viikoittaisissa projektitapaamisissa ja sen etenemisestä piti kirjoittaa useampi raportti. Kurssin
lopussa järjestettiin seminaari, jossa jokainen ryhmä esitteli kampanjansa ja sen keskeiset tulokset.
Mielestäni kurssi oli kaiken kaikkiaan varsin onnistunut kokonaisuus ja pidin erityisesti siitä, miten
käytännönläheinen se oli. Adwords-kampanjaa tehtiin todelliselle yritykselle, mikä nosti selvästi
motivaatiota ryhmätyöprojektia kohtaan. Oli myös hauskaa nähdä kampanjan vaikutuksia muun
muassa yhteistyöyrityksemme nettisivujen selvästi kohonneissa kävijämäärissä. Kurssin huonona
puolena näin puolestaan sen, että välillä ryhmätyön viikoittaiset, läsnäoloa vaativat
projektitapaamiset tuntuivat hieman turhilta ja ylipitkiltä.
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2.2 201500016 Financing entrepreneurial start-ups and innovative firms (15 ECTS)
Toisessa periodissa kävin rahoituksen kurssin. Kurssikokonaisuus muodostui yhteensä kolmesta
viiden opintopisteen kurssista. Näiden kurssien aihealueina olivat investoinnit, kansainvälinen
rahoitus ja yritysrahoitus. Jokaisesta kurssista oli periodin lopuksi tentti, minkä lisäksi
kurssikokonaisuuteen kuului ryhmätyö, jossa piti osata hyödyntää kaikkien alakurssien asioita.
Ryhmätyössä oli tarkasteltava sitä, ovatko vastikään listautuneet yritykset hyviä sijoituskohteita.
Kurssin ohjelmaan kuuluivat luennot, harjoitukset ja viikoittaiset projektitapaamiset. Periodin
lopussa ryhmätyöhön liittyen järjestettiin myös kuulustelutilaisuus, jossa omaa työtä ja siinä tehtyjä
valintoja oli puolustettava.
Pidin myös rahoituksen kurssista kokonaisuutena. Mielestäni se oli digitaalisen markkinoinnin
kurssia selvästi työläämpi ja haastavampi. Itseäni kuitenkin auttoi se, että monet kurssin asiat olivat
jo ennestään tuttuja aikaisemmista opinnoistani.

3 Käytännön asiat
3.1 Ennen vaihtoa
Sain tiedon vaihtopaikastani keväällä 2017, eli lähes vuoden ennen varsinaisen vaihto-opiskelun
alkamista. Näin ollen käytännön asioiden järjestelyille jäi hyvin aikaa. Aloitin vaihtoon
valmistautumisen lukemalla hieman kohdemaasta ja edellisten vaihto-oppilaiden kokemuksista
sieltä. Lisäksi syksyllä aloin hoitamaan opintoihin liittyviä asioita Mobility Onlinen kautta ja
ilmoittauduin kohdeyliopiston lukukaudelle heidän nettisivujensa kautta. Opintoihin liittyvistä
kysymyksistä olin yhteydessä paikalliseen vaihtokoordinaattoriin. Muita hoidettavia käytännön
asioita olivat muun muassa lennon ostaminen, asunnon hankkiminen vaihtokohteesta,
matkavakuutuksen hankkiminen sekä opintotukiasioiden päivittäminen Kelalle. Kaiken kaikkiaan
vaihtoon valmistautuminen sujui varsin mutkattomasti, eikä lähtö vaatinut suurempia järjestelyjä.

3.2 Asuminen
Eniten hankaluuksia vaihtoon lähdössä itselleni aiheutti asunnon hankkiminen. Twenten yliopistolla
on nimittäin jostain syystä käytäntö, jonka mukaan he järjestävät asunnot EU:n ulkopuolelta
tuleville opiskelijoille, mutta eivät EU-opiskelijoille. Toki yliopisto jakaa sivuillaan useita linkkejä,
joista huonetta voi itselleen etsiä, mutta ei asunnon löytäminen silti helppoa ollut. Useimmissa
huoneilmoituksissa haettiin asukasta, joka puhuisi joko hollantia tai saksaa. Itseltäni ei kumpikaan
kielistä valitettavasti taivu, ja olinkin vielä reilu viikko ennen vaihdon alkamista ilman asuntoa.
Lopulta asunto järjestyi hieman onnekkaasti toisten LUTtilaisten kautta, jotka olivat Twentessä
vaihdossa syyslukukauden. Minä ja toinen Lappeenrannasta saapunut pääsimme muuttamaan
heidän asuntoonsa. Asunto oli osa omakotitaloa ja se sijaitsi otollisella paikalla, noin kahden
kilometrin päässä sekä yliopistosta että kaupungin keskustasta.
Keskimäärin paikalliset opiskelija-asunnot olivat selvästi suomalaisia vastaavia epäsiistimpiä ja
huonokuntoisempia. Opiskelijakämppiä sijaitsi niin kampuksella kuin keskustassakin, ja tyypillinen
asumisjärjestely oli, että jokaisella asukilla oli oma huone, vessa ja suihku, mutta keittiö jaettiin
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useamman henkilön kesken. Usein varsinkin jaetussa keittiössä oli näkyvillä se, että kukaan ei ollut
halukas ottamaan vastuuta yhteisten tilojen siivoamisesta. Hollannissa opiskelija-asuntojen
hintataso oli hieman Suomea (tai ainakin Lappeenrantaa) korkeampi.
Asunnon kartoittamiseen kannattaa siis ryhtyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä sellaisen
löytymiseen saattaa mennä jonkin verran aikaa. Lisäksi kannattaa ehdottomasti kysellä aikaisemmin
kohteessa vaihdossa olleilta tai juuri nyt siellä olevilta, kuinka he järjestivät asuntoasiat ja jääkö
heiltä mahdollisesti asunto vapaaksi vaihdon päätyttyä.

3.3 Yliopiston palvelut ja käytännöt
Kampusalue oli todella suuri ja sieltä löytyi monenlaisia palveluita. Kampuksella oli useita ruokaloita
ja kahvioita, mutta vain yhdestä niistä sai suomalaistyyppisen lämpimän lounaan, joten tuo paikka
valikoituikin omaksi suosikikseni. Muissa ruokaloissa tarjottiin lounasaikaan lähinnä leipää ja
keittoa. Kampuksella oli myös parturi, ruokakauppa ja kirjasto, jossa oli lukuisia ryhmätyötiloja ja
tilaa itsenäiselle opiskelulle. Kirjaston lisäksi kampusalueen muissakin rakennuksissa oli varattu
hyvin tilaa opiskelulle, joten rauhallisen paikan löytäminen ei tuottanut hankaluuksia. Yliopiston
urheilumahdollisuudet olivat todella mittavat. Kampusalueelta löytyivät nimittäin muun muassa
yleisurheilu-, jalkapallo-, maahockey-, koripallo- ja rantalentopallokentät. Lisäksi kampuksella oli
urheilukeskus, jossa oli kuntosali, sisähalleja ja sporttibaari, johon harjoituksien jälkeen usein
kokoonnuttiin.
Yliopiston tietojärjestelmät toimivat moitteettomasti. Niistä tutuimmaksi tulivat Blackboard ja
Osiris. Blackboardissa oli kurssien materiaalit ja niihin liittyvä informaatio. Osirisissa puolestaan
hoidettiin kurssi-ilmoittautumiset ja sinne ilmestyivät myös kurssiarvosanat. Yhteydenpitoa varten
jokainen sai käyttöönsä yliopiston sähköpostitunnukset. Käyttäjätunnuksien aktivointi yliopiston
järjestelmiin sujui vaivattomasti ja siihen opastettiin jo ennen opintojen alkua tulleessa
sähköpostissa. Kampuksella oli myös IT-rakennus, jossa sai apua mahdollisiin ongelmiin
tietotekniikan kanssa.

3.4 Opiskelupaikkakunta
Enschede on siis noin 150 000 asukkaan kaupunki lähellä Saksan rajaa. Kaupungin keskusta on melko
pieni, mutta varsin viihtyisä. Keskusta on täynnä kauppoja, kahviloita ja ravintoloita, joista löysin
ainakin itselleni kaiken tarvittavan. Kaupunki on arkisin usein melko rauhallinen, mutta
viikonloppuisin keskustan kahvilat ja liikkeet ovat täynnä ihmisiä. Lisäksi torstai-ilta on kaupungissa
melko vilkas, sillä se on paikallinen opiskelijoiden ilta ja tuolloin myös kaupat ovat tavallista
pidempään auki. Tiistaisin ja lauantaisin keskustassa pidettiin tori, josta pystyi ostamaan tuoreita
hedelmiä, vihanneksia ja lihatuotteita selvästi ruokakauppoja edullisemmin.
Yliopisto on noin neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Liikkuminen sinne ja kaikkialle
muuallekin kaupungissa hoituu kätevästi pyörällä. Kaupungin pyörätiet ovat erinomaisessa
kunnossa ja ne seuraavat autoteiden varrella käytännössä kaikkialle. Näin ollen polkupyörän
hankkiminen onkin lähestulkoon välttämättömyys opiskelijalle. Itse ostin käytetyn pyörän, mutta
yliopistolla on orientaatioviikolla myös mahdollisuus vuokrata pyörä 12 euron edulliseen
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kuukausihintaan. Oman kokemukseni perusteella voisin lämpimästi suositella tätä palvelua – pyörät
olivat erinomaisessa kunnossa ja tarvittaessa huolto kuului niiden kuukausihintaan.
Enschede on keskustan ulkopuolella todella vihreä kaupunki. Keskustan läheisyydessä on useita
viihtyisiä puistoja ja hieman etäämpänä tulee vastaan jo maaseutumaisemaa. Myös yliopiston
kampus on kovin vehreä ja kelien lämmetessä kampuksen nurmialueet täyttyivät opiskelijoista.
Säiden suosiessa kaupungilla ja yliopistolla oli siis monia mukavia paikkoja, joissa viettää aikaa.

3.5 Vapaa-aika
Enschedessä oli lukuisia mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon. Kuten mainittu, koulun puolesta oli
todella laajat mahdollisuudet harrastaa erinäisiä urheilulajeja. Itse liityin yliopiston
salibandyjoukkueeseen, jonka harjoituksissa kävin kaksi kertaa viikossa. Joukkueen aktiviteetit eivät
rajoittuneet ainoastaan salibandyyn, vaan porukalla käytiin myös muun muassa pelaamassa
lasersotaa ja järjestettiin pubivisoja. Lisäksi koulun urheilujärjestön jäsenyys velvoitti tekemään
muutaman tunnin töitä yliopiston sporttibaarissa, mikä oli myös varsin hauska kokemus.
Kaupungin yöelämä keskittyi kokonaan todella pienelle läntille keskustassa. Baareissa oli tungosta
viikonloppujen lisäksi etenkin torstaina, jolloin opiskelijat olivat pääosin ulkona. Keskustan baarien
lisäksi oli kampuksella myös oma kantapaikkansa, Vestingbar, jossa järjestettiin viikoittain
tapahtumia. Opiskelijatapahtumia oli Hollannissa Suomen tapaan runsaasti. Oma suosikkini näistä
oli huhtikuussa järjestetty Batavierenrace, 175 kilometrin mittainen viestijuoksu, joka huipentui
maalintuloon ja loppujuhliin Twenten kampuksella. Näihin juhliin osallistui yli 12 000 ihmistä.
Enschedessä pelaa myös jalkapallojoukkue FC Twente, jonka stadion on noin kilometrin päässä
yliopistolta. Liittymällä heidän faniklubinsa jäseneksi tarjolla on hyvin edullisia lippuja sarjapeleihin.
Kävin itse katsomassa yhden pelin ja kokemus oli varsin positiivinen. Stadion on moderni, pelin taso
on hyvä ja katsomossa on mukavasti laulua ja tunnelmaa. Mielenkiintoa lisäsi myös se, että
joukkueessa pelasi kolme suomalaispelaajaa. Harmikseni on kuitenkin todettava, että
vankkumattomasta tuestani huolimatta joukkue putosi kauden päätteeksi pois ylimmältä
sarjatasolta.
Kaupungista on myös kätevää matkustaa Euroopassa. Hollanti on niin pieni maa, että käytännössä
kaikki sen kaupungit ovat korkeintaan parin tunnin junamatkan päässä Enschedestä. Lisäksi
kaupunki on lähestulkoon Saksan rajalla, joten siihenkin suuntaan on näppärä matkustaa.
Teimmekin usein viikonloppuisin päiväretkiä junalla johonkin läheiseen kaupunkiin. Talvilomalla
puolestaan vuokrasimme auton, jolla kävimme viikon mittaisella reissulla Saksan lisäksi Belgiassa ja
Ranskassa. Myös lentämisen suhteen kaupungin sijainti on kohtuullisen hyvä, sillä muutaman tunnin
matkustussäteellä on useita kansainvälisiä lentokenttiä. Jos siis tuntuu, että Enschede alkaa käydä
välillä pieneksi, on sieltä helppoa ja edullista karata pois päiväksi tai vähän pidemmäksikin ajaksi.

5

