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1. Ennakkovalmistelut
Hain syksyllä 2017 vaihto-opiskelupaikkaa keväälle 2018 ja pääsinkin
ensimmäiseen hakutoiveeseeni, joka oli Prahan kauppatieteellinen.
Valintaan vaikutti se että, koulun sivuilta löytyi kattavasti tietoa, joka oli
suunnattu

nimenomaan

vaihto-opiskelijoille

ja

viimevuosien

kurssitarjontakin oli esitetty kattavasti, joten opintojen suunnittelu oli
melko vaivatonta. Lisäksi maa oli itselleni entuudestaan lähes täysin
tuntematon. Ttiesin oikeastaan vain, että Prahassa on hieno
vanhakaupunki ja maan hintataso on jokseenkin alhainen verrattuna
Suomeen.
Ennen varsinaista vaihtoon lähtöä piti tietenkin päivitellä omaa mobilitytiliä. Tämän lisäksi VŠE:n omilla InSIS sivuilla piti hoitaa kouluun
ilmoittautuminen, joka koostui lähinnä tietojen tarkistamisesta ja
hyväksymisestä. Koulun kautta oli myös mahdollista hakea asuntoa
koulun omistamasta asuntolasta. Tämä hoitui sujuvasti asuntolan
omilla nettisivuilla ja VŠE:n sivuilta löytyy ohjeet ja aikataulut asunnon
hakemiseen. Ensin maksettiin varausmaksu, jolla varmistettiin se, että
on mahdollista saada huone asuntolasta ja myöhemmin vaihdon
lähestyessä sivuilla aukesi huonevalinta, josta oli mahdollista valita
itselleen mieluinen huone. Huoneita oli tarjolla kahdenlaisia, oma
huone tai huone, joka jaettiin toisen vaihto-opiskelijan kanssa.
Huonevalintaa tehdessä kannattaa olla hereillä sillä etenkin yksittäiset
huoneet varataan nopeasti. Asumisvaihtoehtona voin suositella
asuntolaa sillä lähes kaikki VŠE:n vaihto-oppilaat asuvat siellä, joten
muihin tutustuminen on helppoa ja tekemistä riittää joka päivälle.
Lisäksi asuntolan edestä menee ratikkalinja, joka kulkee koulun ohi ja
keskustaan, joten liikkuminen on todella helppoa.

Hieman ennen vaihtoa kursseista tuli tarkempi lista joista sai valita
haluamansa kurssit vaihdon ajalle. Tämänkin asian kanssa kannattaa
olla ajoissa liikkeellä, sillä osalla kursseista on vain rajoitettu määrä
paikkoja ja suosituimmat täyttyvät nopeasti. Valintoja on mahdollista
muuttaa vielä ensimmäisen viikon aikana, jos tämän näkee
tarpeelliseksi.
2. Vaihto alkaa
Ennen vaihtoa jokaisella on mahdollisuus hakea omaa ”Buddya”, jonka
tarkoitus on auttaa käytännön asioissa etenkin vaihdon alussa.
Tällaisia ovat muun muassa kentälle vastaantulo, asuntolalle/koululle
vieminen ja paikallisen liikenteen neuvominen. Itsekin hain Buddya ja
suosittelen tätä muillekin, hän on ensimmäinen kontakti vieraassa
maassa ja helpottaa monia asioita. Varsinainen vaihtoaika alkoi
orientaatioviikolla,

joka

koostui

tervetuloluennoista

ja

muista

luennoista, jotka käsittelivät Tšekin historiaa ja kulttuuria. Lisäksi viikon
aikana oli muita tapahtumia, joissa pääsi tutustumaan muihin vaihtooppilaisiin. Tämän lisäksi hoidettiin viralliset asiat eli erilaisten
papereiden luovutus, paikallisen opiskelijakortin hakeminen ja julkisen
liikenteen lipun hakeminen jossa Buddy oli mukana auttamassa.
Itselläni vaihto alkoi 5.2.2018 ja loppui viimeiseen tenttiin 24.5.2018.
Maassa olin aina toukokuun viimeiseen päivään, joten vaihtoajan
loppupuolella oli hyvin vapaa-aikaa. Käytännössä suurin osa vaihtooppilaista lähti toukokuun loppupuolella takaisin omiin kotimaihinsa,
joten se oli itsellenikin hyvä aika lähteä. Koulupäivät olivat
samankaltaisia

kuin

Suomessa

ja

vapaapäivätkin

olivat

pääsääntöisesti samanlaiset lukuun ottamatta kahta poikkeusta, jotka
olivat ”rehtorin päivä” ja Eurooppa päivä.

3. Asuminen
Kuten jo mainitsin asuin koulun asuntolassa ja voin suositella tätä
kaikille. Asuntolan huoneet ovat valmiiksi kalustettuja ja netti sekä
petivaatteet kuuluvat vuokraan. Ainut asia mikä piti hankkia itse olivat
astiat, ellei joku aikaisemmista asukkaista ollut niitä jättänyt asuntoon.
Asunnon vuokra oli maksettava koko vaihtoajalta yhdellä kerralla
ensimmäisen viikon aikana ja asunnossa sai asua aina kesäkuun
puoleenväliin

asti,

mikäli

niin

halusi.

Oma

huoneeni

sijaitsi

kuudennessa kerroksessa jonne pääsi mukavasti hissillä. Yleisilme oli
siisti ja valitettavaa ei pahemmin ollut lukuun ottamatta suihkun kattoa,
joka tiputti vettä heti toisena päivänä. Tämä ongelma kuitenkin korjattiin
heti kun siitä kävi asuntolan vastaanotossa mainitsemassa. Asuntolan
sivujen kautta saa varattua pesukoneet ja pölynimurit ja kaiken muun
tarpeellisen. Varaaminen on halpaa ja esimerkiksi kolmen tunnin
pesuvuoro maksoi hieman yli euron.
Asuntolan läheltä löytyivät myös kaikki tarpeelliset palvelut lyhyen
matkan päästä. Aivan asuntolan vieressä oli pari pienempää
lähikauppaa mistä sai haettua perustarvikkeita, mikäli ei jaksanut
lähteä käymään isommassa kaupassa. Lisäksi asuntolan ohi kulkevalla
ratikalla pääsi kätevästi Lidliin ja paikalliseen isoon Prisman kaltaiseen
supermarkettiin. Kumpaankin oli matkaa noin kilometrin verran, joten
kauppareissuihin ei mennyt kovinkaan paljoa aikaa.

4. Käytännön asioita
Prahan julkinen liikenne on todella toimiva ja sillä pääsee liikkumaan
ympäri kaupunkia kätevästi. Asuntolan ohi kulkeva ratikkalinja meni
käytännössä koko kaupungin läpi ja matkalla oli koulu ja ydinkeskusta,

joten kyseistä linjaa tuli käytettyä melko ahkerasti. Myös metrot toimivat
loistavasti ja niillä pääsee liikkumaan joihinkin paikkoihin kätevämmin
kuin ratikalla. Bussitkin tuntuivat toimivan moitteetta vaikka niillä en
kovinkaan paljon matkustellut. Bussia tuli oikeastaan käytettyä vain, jos
meni lentokentälle, jolloin matkan viimeinen osuus piti mennä bussin
kyydissä. Samalla lipulla pääsi kulkemaan kaikilla kulkuvälineillä ja
hintakin oli opiskelijalle huokea, 3 kuukauden lippu julkisiin maksoi
hieman alle 30 euroa. Muita vaihtoehtoja liikkumiseen olivat taksit,
mutta ensimmäisellä viikolla meitä kehotettiin olemaan varovaisia
ottaessa taksia sillä osa takseista saattaa olla epäluotettavia ja periä
ylihintaa kyydeistä. Taksien lisäksi Prahassa toimii Uber ja muita
samankaltaisia sovelluksia, joiden käyttäminen on ehkä parempi
vaihtoehto kuin taksilla kulkeminen.
Ainut virallinen velvollisuus maahan tullessa on oleskeluilmoituksen
tekeminen paikalliselle poliisille. Tämän voi käsittääkseni hoitaa
lähimmällä poliisiasemalla ja siinä käytännössä ilmoitetaan vain
ajankohta, jonka aiot viettää maassa. Kuitenkin jos on valinnut
asuinpaikakseen koulun asuntolan, ilmoitus hoidetaan samalla kun
kirjoitetaan vuokrasopimus ja muut paperit. Ylipäätänsä koulun ja
asuntolan puolesta kaikki oli todella hyvin ohjeistettu ja ohjeita
seuraamalla sai asiat hoidettua hyvin. Myös apua sai, joka kerta kun sitä
kysyi.
Yksi asia, joka saattaa yllättää suomalaisen on käteisen käyttö.
Tšekkiläiset tykkäävät käyttää käteistä ja läheskään jokaisessa
pienemmässä paikassa ei ole mahdollisuutta maksaa kortilla. Käteistä
kannattaa siis aina pitää jonkin verran mukana. Rahaa vaihtaessa
kannattaa valita paikka tarkkaan sillä etenkin keskustasta löytyi monia
rahanvaihtopaikkoja, joissa oli todella huono kurssi. Reilujakin paikkoja

löytyy runsaasti, mutta ainakin ensimmäisillä kerroilla kannattaa hieman
katsella ympärilleen missä haluaa rahaa vaihtaa. Nostoautomaatteja
löytyy helposti ja esimerkiksi asuntolan vieressä ja koululla on
automaatit joista voi nostaa käteistä.
Hintataso Prahassa on hieman halvempi kuin Suomessa. Etenkin
ravintoloissa hintataso oli melko paljon alhaisempi ja ulkona syöminen
ei ollut kallista. Luonnollisesti pahimpia turistirysiä kannattaa välttää sillä
niissä on normaaliin tapaan korkeimmat hinnat. Jos käy katselemassa
nähtävyyksiä

kannattaa

joka

kerta

muistaa

kysyä

opiskelija-

alennuksesta, koska usein koulun korttia näyttämällä hinnasta sai
suuren osan pois ja nähtävyyksiä pääsi kiertelemään melko huokeasti.
Jotkin paikat hyväksyivät jopa suomalaisen opiskelijakortin.
Aktiviteettejä vaihdon aikana riittää paljon. Paikallinen ESN järjestää
paljon

erilaisia

tapahtumia.

Suosituimpia

olivat

joka

tiistaisin

järjestettävät bileet, joissa oli teemana jokin tietty maa tai alue, jonka
ruokaa, juomia ja kulttuuria haluttiin tuoda esille. Lisäksi ESN järjesti
retkiä eri paikkakunnille ja jopa eri maihin. Näihin kaikkiin oli mahdollista
ilmoittautua

Buddy

Systemin

sivujen

kautta.

Pienemmälläkin

kaveriporukalla reissaaminen on helppoa ja halpaa. Prahasta pääsee
kiertelemään Tšekkiä helposti esim. junalla ja bussilla. Jos junalla ja
bussilla matkustaminen kiinnostaa kannattaa tutustua Flixbusin ja
Regiojetin sivuihin. Muihin maihin matkustaminen oli huomattavasti
halvempaa ja helpompaa kuin Suomesta. Esimerkiksi Itävaltaan ja
takaisin pääsi junalla n. 25-30 euron hintaan, joten tilaisuus kannattaa
hyödyntää.
5. Opinnot
Vaihdon aikana suoritin 20 opintopistettä, jotka tulivat seuraavista
viidestä kurssista:

Financial Theory, Policy and Institutions – 5 op
Chapters in Economic Policy – 3 op
Economic Potential of Middle East and North Africa Region – 3 op
Economic History – 5 op
From Empire to Twenty-First Century Britain: Economic and Political
Development of Great Britain in the 19th and 20th Centuries – 4 op
Ensimmäinen kurssi oli lähinnä kansantaloustieteen teoriaa ja sisälsi
jonkin verran samaa asiaa kuin LUT:in mikron/makron kurssit. Kurssi oli
kaikista haastavin, sillä se sisälsi todella paljon asiaa ja tenttiin oli paljon
luettavaa.

Samainen kurssi tšekiksi on kuulemma paikallisten

oppilaiden mielestä yksi huonoimmista kursseista, joten siltä kannalta
ajateltuna valinta ei ehkä ollut paras. Toinen kurssi käsitteli Tšekin ja
Euroopan talouspolitiikkaa eri aikakausina. Lähes jokaisella luennolla
oli vieraileva luennoitsija esim. EU:sta tai IAEA:sta ja kurssi
osoittautuikin melko mielenkiintoiseksi, etenkin luennot joilla käsiteltiin
Tšekin siirtymistä markkinatalouteen suunnitelmataloudesta.
Kolmas kurssi oli mielenkiintoisin, koska se käsitteli asiaa josta itselläni
ei juurikaan ollut tietoa. Kurssi oli kattava tietopaketti Lähi-Idän ja
Pohjois-Afrikan kulttuurista, historiasta, taloudesta ja tulevaisuuden
näkymistä. Kaksi viimeistä kurssia käsittelivät nimensä mukaisesti
taloustieteen historiaa ja Brittein saarten kehitystä. Kyseiset kurssit otin
ikään

kuin

”täytteeksi”

ja

ne

eivät

osoittautuneetkaan

kovin

mielenkiintoisiksi, mutta olivat kuitenkin todella helppoja.
Ylipäätänsä opetus oli mielestäni melko hyvää ja kaikki luennoitsijat
puhuivat hyvää englantia. Vaatimustaso ei ollut yhtä kova kuin LUT:lla
ja tuntuikin, että varsinkin vaihto-oppilailta ei odotettu niin paljoa.
Osallistumispakkoa ei millään valitsemillani kursseilla ollut, mutta osalla

kursseista sai osallistumispisteitä, jos oli paikan päällä vastailemassa
kysymyksiin. Osalla kursseista saattaa olla osallistumispakko, mutta
nämä kaikki tiedot löytyvät opinto-oppaasta kurssivalintoja tehdessä.

6. Yhteenveto
Kaiken kaikkiaan vaihtoaika oli itselleni yksi oman elämän parhaista
kokemuksista. Aluksi hieman mietin, haluanko lähteä vaihtoon, mutta se
todellakin kannatti. Uudessa maassa asuminen ja täysin uusiin ihmisiin
tutustuminen eri kulttuureista oli hieno kokemus. Näin jälkeenpäin voi
myös sanoa, että oma kohdevalinta osui nappiin. Kaupungissa riitti
tehtävä ja näkemistä ja mukavan alhainen hintataso mahdollisti sen että
rahankäyttöäkään ei tarvinnut miettiä turhan tarkkaan. Matkustaminen
muihin maihin ja ympäri Tšekkiä oli helppoa ja halpaa, joten se tilaisuus
kannattaa hyödyntää. Vaihtoon lähtemistä voinkin suositella kaikille. Se
todella kannattaa vaikka ajatus vieraassa maassa elämisestä voisi
aluksi tuntua hieman pelottavalta. Myös Prahalle vaihtokohteena annan
ison suosituksen!

