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1. Alkuvalmistelut ennen vaihtoa
Valmistelut ennen vaihtoon lähtemistä sujuivat tosi helposti, sillä Tukholmaan ei vaadita
esimerkiksi kielitestiä tai viisumia. Ensimmäinen askel oli hakea vaihtopaikkaa mobility onlineportaalin kautta helmikuun alussa. Hakemuksen täyttämisen jälkeen meni noin kuukausi,
kunnes sain sähköpostitse tiedon, että minut oli hyväksytty opiskelemaan Stockholm Business
Schooliin. Kv-koordinaattorit järjestivät yhteydenpidon virallisten dokumenttien suhteen ja
minun tehtäväni oli vain vahvistaa vaihto-opiskelupaikan vastaanottaminen SBS:n omassa
sähköisessä portaalissa ja myöhemmin niin ikään sähköisen portaalin kautta pääsin tekemään
kurssivalinnat. Kurssivalintoja pystyy suunnittelemaan edellislukuvuoden opinto-oppaan avulla
jo aika hyvin ja niiden avulla pystyy tekemään alustavan learning agreementin yhdessä opintoohjaajan kanssa, mutta kuten itselleni kävi, ihan kaikki niistä kursseista, mitä olin suunnitellut
valitsevani, eivät lopulta olleetkaan mahdollisia valita vaihto-opiskelijoille. Tämä selvisi vasta
toukokuun aikana, joten kannattaa varautua siihen, että lopullinen suunnitelma varmistuu
vasta kesäkuun alkupuolella ja mahdollisesti jotain muutoksia tulee vielä syksyllä.

Toukokuun lopulla avautui Tukholman yliopiston student housing - portaali, jonka kautta pystyi
jättämään hakemuksen opiskelija-asunnosta. Ohjeet hakemuksen tekemiseen ja linkin
portaalin sain SBS:n kv-koordinaattorilta hyvissä ajoin ennen hakuajan alkamista.
Asuntohakemus käsiteltiin aika nopeasti ja muistaakseni jo parin-kolmen viikon päästä sain
tietää, että itse en kuulunut niiden onnekkaiden joukkoon, keille opiskeluasunto myönnettiin.
Ilmeisesti asunnot arvotaan hakijoiden kesken. Paras puoli opiskelija-asunnossa on
erinomainen sijainti (Lappis lähes pääkampuksen vieressä, Idun Vasastanissa) tai vähintään
kohtalaisen hyvä (Fjällis Lidingössä ja Kungshamra pari kilometriä Lappiksen takana
Solnassa) ja lisäksi vuokrataso on edullinen. Niin ja ennen kaikkea asunnon etsiminen on
käytännössä täysin vaivatonta, jos asunnon saa opiskelija-asuntosäätiön kautta. Tukholman
asuntotilanne on nimittäin edelleen hankala ja oma neuvoni on, että kannattaa vaan ottaa se
asunto, minkä saa ja seurata aktiivisesti facebookin asuntoryhmiä. Jos on mahdollista valita,
niin kannattaa muuttaa metrolinjan varrelle, jotta liikkuminen on vaivattomampaa. Yliopiston ja
etenkin bisneskampuksen sijainnin puolesta kaikkein hyödyllisintä on huomioida kulkuyhteydet
yliopiston metroasemalle (punainen linja) ja vaihtoehtoisesti Odenplanille (vihreä linja).
Molemmilta asemilta kulkee bussi numero 50, joka pysähtyy Kräftriketin kampuksella ja
yliopiston metroasemalta myös kävelee noin vartissa business schoolille.

Ennen varsinaista lähtöä kannattaa tehdä opintotuen muutosilmoitus Kelalle ja samalla myös
virallinen osoitteenmuutos, jotta Kela maksaa opintotukea ulkomaille. Ruotsissa virallista
osoitteenmuutosta tai rekisteröintiä ei tarvitse tehdä, sillä pohjoismaan kansalaisella on oikeus
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oleskella maassa vapaasti. Jos sinulla ei jo ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia, kannattaa
se tilata Kelalta hyvissä ajoin. Lisäksi varmuuden vuoksi kopio passista, ajokortista ja
luottokortista kannattaa tallentaa omaan sähköpostiin jo ennen lähtöä, jos jotain sellaista
sattuu tapahtumaan, että kopioille tulee käyttöä. Matkalippujen osto pitää myös muistaa hoitaa
ennen lähtöä ja ajoissa varsinkin, jos meinaa lentää. Itse matkustin laivalla, koska tavarat oli
helpompaa kuljettaa ilman lentokoneen painorajoituksia. Lentäminen Arlandaan tai Brommaan
on kyllä myös tosi vaivatonta ja yleensä melko edullista.

2. Orientaatioviikko
Ennen lukukauden alkua yliopisto ja business school järjestivät molemmat orientaatioohjelmaa. Viikko alkoi maanantaina business schoolin järjestämällä fika-tuokiolla, jossa ideana
oli tavata muita kauppatieteiden vaihtareita ja ruotsalaiseen tapaan kahvitella kanelipullia
unohtamatta. Seuraavana päivänä oli vuorossa business schoolin virallinen orientaatiopäivä
tervetulotoivotuksineen ja alkuinfoineen. Tilaisuus oli kohtalaisen rento ja parin tunnin jälkeen
oli aika jakautua ennalta määrättyihin tutor-ryhmiin ja tutustua omiin tutoreihin eli buddyihin ja
omaan buddy-ryhmään kuuluviin opiskelijoihin. Ohjelmassa oli tutustumisleikkejä ja yleistä
jutustelua ehkä noin tunnin verran, jonka jälkeen me kaikki vaihtarit ja tutorit siirryimme
keskustaan jatkamaan iltaa vapaamuotoisemmin pubissa. Tässä oli hyvä tilaisuus tavata myös
muita kuin oman ryhmän ihmisiä ja löytää ensimmäiset kaverit. Keskiviikkona oli sitten
yliopiston oma orientaatiopäivä ja se tosiaan kesti koko päivän aamusta iltaan. Kaikki
olennainen ja ehkä ei niin olennainen tuli kerrottua ja ainakin tämän päivän jälkeen oli paljon
tietoa

kaikesta

henkilökuntaan

mahdollisesta
liittyvästä.

Tukholman

yliopistoon,

Orientaatiopäivän

jälkeen

aktiviteetteihin,
pääsimme

myös

opiskeluun

ja

tutustumaan

kampuksen perinteiseen opiskelijapubiin, jonka järjesti humanistinen tiedekunta heidän
“kiltatalollaan”. Myös yhteiskuntatieteilijöillä, lakiopiskelijoilla ja luonnontieteilijöillä oli omat
pubinsa, jokainen tietenkin eri viikonpäivinä.

Loppuviikolla ei ollut enempää virallista orientaatio-ohjelmaa vaan enemmän vapaa-aikaan
keskittyvää aktiviteettia. Opiskelijakunta järjesti halukkaille ilmaisen IKEA-retken ja niin ikään
ilmaisen kaupunkikierroksen busseilla. Osallistuin tähän kaupunkikierrokseen ja se oli ihan
suositeltava, englantia puhunut opas kertoi mielenkiintoisia juttuja Tukholmasta liittyen mm.
historiaan ja eri kaupunginosiin. Kierroksen jälkeen tuntui siltä, että kaupunkia pystyi
hahmottamaan laajemmalta alueelta paremmin kuin aikaisemmin. Business schoolin buddyryhmien kanssa meillä oli torstaina myös retki Hellasgårdeniin, joka on virkistysalue
Tukholman eteläpuolella. Ohjelmassa Hellasgårdenissa oli erilaisia pelejä ja kisoja ja paikassa
oli myös sauna- ja uintimahdollisuus.
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Orientaatio ei business schoolin osalta päättynyt kuitenkaan ensimmäiseen viikkoon, vaan se
oli vasta alku Fadderiet-nimiselle tutorointiohjelmalle, joka oli tarkoitettu sekä kaikille
ensimmäisen vuoden opiskelijoille, että vaihto-opiskelijoille ja jatkui aina lokakuuhun saakka.
Itse osallistuin aktiviteetteihin harvakseltaan kurssien alkamisen jälkeen, mutta ohjelmassa
oli kaikenlaista hauskaa keilailusta ja mäkiautoilusta jalkapallomatseihin ja juhlimiseen.
Tutorit olivat mukavan innostuneita ja omistautuneita omalle roolilleen ja heiltä pystyi kyllä
aina kysymään, jos jokin asia mietitytti tai kaipasi Tukholma-vinkkejä.

3. Kurssit ja opiskelu
Syyslukukauden ensimmäinen kurssi Produktion and Service Management alkoi virallisesti
samaan aikaan kuin lukukausi eli 29.08.2016. Ensimmäinen luento ja seminaari olivat heti
ensimmäisellä viikolla ja tällä kurssilla edettiin muutenkin aika reipasta tahtia ja heti alkuun oli
paljon tekemistä etenkin myöhempiin kursseihin verrattuna. Sanoisin, että tämä oli kuitenkin
lopulta kaikkein paras niin sisällön kuin opetus-/opiskelutyylinkin suhteen. Kurssin opettaja
vaikutti todella asiantuntevalta ja hän kertoi paljon esimerkkejä omalta työuraltaan liikeelämässä. Kurssilla oli nopea tahti ja joka viikko piti valmistautua seuraavaan seminaariin ja
lukea artikkeleita luentojen lisäksi. Tenttiä ajatellen seminaarit ja pakollinen osallistuminen
(hyväksytty arvosana kaikista seminaareista oli käytännössä jo sama asia kuin läpäisty kurssi)
oli kuitenkin tosi kätevää, sillä tenttiin lukeminen sujui helpommin ja nopeammin. Tentti oli
aivan erilainen kuin mitä tyypillinen essee-tentti Lutissa ja kirjoittaa ei tarvinnut muuta kuin
oleelliset asiat ranskalaisilla viivoilla. Soveltamisen varaa ei käytännössä ollut yhtään, mutta
toisaalta tällä kurssilla kysymykset olivat reilusti täysin kurssimateriaaliin perustuvia. Tällä
kurssilla oli paljon ennalta tuttuja juttuja ja käsitteitä, mutta minulle myös jonkin verran uusiakin
asioita. Suosittelen tätä kurssia sinulle, joka et ole opiskellut paljoa toimitusketjun johtamista.

Seuraava kurssini alkoi heti edellisen tentin jälkeen jo samalla viikolla syyskuun lopussa.
Strategic Management oli hyvin perusteellinen ja etenkin kurssin alussa tuntui jopa liiankin
perusteelliselta. Hyvää kertausta toki, mutta olisin valinnut tämän kurssin sijaan jonkin toisen,
mikäli olisi ollut paremmin sopivia vaihtoehtoja tarjolla. En ole varma olisinko päässyt
jatkamaan operations management-ryhmän kanssa heidän seuraavalle kurssille, mutta sitä
suosittelen, jos toimitusketjut ja niiden johtaminen yhtään kiinnostaa. Tämän strategisen
johtamisen kurssin professori oli kyllä mukava, asiantunteva ja tosi perusteellinen ja
rauhallinen tyyppi ja jos kurssin sisältö ei olisi ollut ennestään minulle lähes täysin tuttua, tämä
olisi varmasti ollut tosi hyvä kurssi, sillä kurssin rakenne oli looginen ja selkeä ja asiaa ei oltu
ängetty liikaa yhdelle luennolle. Toisaalta tenttikirjallisuus, luentodiat ja varsinainen tentti eivät
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sitten oikein kohdanneet, mikä oli hieman hämmentävää. Ilmeisesti edellisvuoden
monivalinnat olivat jääneet tenttigeneraattorin muistiin ja osa kysymyksistä ei liittynyt sen takia
millään tavalla kurssilla käytyihin asioihin. Ryhmätyöt tällä kurssilla olivat sisällöltään sopivan
lyhyitä ja joka viikko oli eri tehtävä eri teemaan liittyen ja seminaareissa oma ryhmätyö esitettiin
muille. Suosittelen tätä kurssia, mikäli et ole opiskellut strategista johtamista aikaisemmin ja
ehdottomasti vain ja ainoastaan jos et ole vielä käynyt ensimmäistä vuotta maisteriopintoja
Lutissa. Muutoin tästä kurssista ei minun mielestäni saa paljoa irti muuten kuin helppojen
opintopisteiden muodossa.

Kolmas kurssi, jonka kävin SBS:llä, oli nimeltään Market Orientated Business Models. Tähän
voisin todeta heti alkuun, että kyseessä oli kaikista työläin kurssi siitä huolimatta, että kurssi
on virallisesti 50% eli jollain tavalla puolipäiväinen ja tarkoitus tämän kurssin kanssa samaan
aikaan on käydä toista 50%:n kurssia. Onneksi en käynyt, sillä tämä kurssi oli todella aikaa
vievä. Tosin, tähän vaikutti se, että minulla oli huono tuuri ryhmätyön suhteen ja teimme työtä
ajallisesti varmaan kolme kertaa niin kauan kuin olisi ollut tarpeellista. Varsinaista kurssia oli
keskimäärin ehkä vain yksi luento ja yksi seminaari per viikko, eli ei kovin usein. 50% kurssi
tarkoitti muuten käytännössä myös sitä, että kurssin kesto on marraskuun alusta tammikuun
puoleen väliin saakka eli tuplasti ns. tavallisen kurssin verran. Marraskuun alusta joulukuun
puoliväliin tehdään siis ryhmätyötä ja käydään luennoilla ja seminaareissa ja viimeinen
kuukausi on aikaa tehdä yksilöraportti. Sisällön puolesta tämä kurssi on hyödyllinen, mikäli
business model canvas ei ole tuttu konsepti entuudestaan. Minulle oli aikaisemmilta kursseilta
ja itse odotin kurssilta nimen perusteella paljon enemmän markkinalähtöistä lähestymistapaa
ja ehkä hieman yleisemmällä tasolla aiheen käsittelyä, joten en rehellisesti saanut tältä
kurssilta irti mitään uutta. Yksilötyö oli myös turhauttava tehdä kurssin päätökseksi, sillä
käytännössä ryhmätyö toistettiin tismalleen samalla tehtävänannolla, mutta tällä kertaa yksin
ja eri yritykseen sovellettuna. Suosittelen, että tämän kurssin sijaan valitset suosilla jonkun
hyödyllisemmän kurssin.

Kieliopinnoista minulla ei ole paljoa kerrottavaa, koska jätin oman ruotsin kurssini kesken.
Orientaatioviikolla pystyi ilmoittautumaan ruotsin kielen tasokokeeseen, joka pidettiin
kampuksella ihan alkupäivinä (saattoi olla jopa orientaatioviikolla). Tasotesti oli todella helppo
ja siinä mielessä epäluotettava, että minut ja kuulemani mukaan moni muukin sijoitettiin liian
helppoon ryhmään. Lopetin kurssin aika alussa, kun selvisi, että tasoryhmää ei pysty
vaihtamaan, koska korkeamman tason ryhmät olivat täynnä. Itse koin lopulta, että keskustelu
arjessa oli paljon hyödyllisempää kuin kielikurssi, koska ruotsalaiset ymmärtävät kyllä hyvin
suomalaista aksenttia ja ääntämystä (vaikka se monen mielestä kovin hauskan kuuloinen
kuulemma onkin).
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Yleisesti opiskelusta SBS:llä totean, että opiskelijoilta ei vaadita oman kokemukseni
perusteella läheskään samaa työmäärää kuin Lutissa. Toki tehtäviä on ja osalla kursseista
läsnäolo on seminaareissa pakollinen, mutta siinä missä Lutissa yhdestä kurssista saa sen
kolme tai kuusi opintopistettä, Tukholmassa kaikki kurssit ovat standardina 7,5 opintopistettä.
Kahden ensimmäisen periodin kursseilla työmäärää kyllä lisäsi osaltaan se, että neljän viikon
aikana pitää ehtiä tehdä kaikki kurssitehtävä ja lisäksi lukea tenttikirja. Yhden periodin
kursseilla kannattaa siis alkaa opiskella aktiivisesti heti ensimmäisestä viikosta alkaen, jos
haluaa välttää viimehetken paniikin ja jättää tilaa vapaa-ajan ohjelmalle. Toinen asia, miksi
kannattaa alkaa selvittää asioita heti kurssin alettua on tenttikirjojen todella huono saatavuus.
Siinä missä täällä Lutissa kirjastosta voi lainata melkeinpä kaiken tarvitsemansa helposti,
Tukholmassa oli ainakin omilla kursseillani ihan yleinen käytäntö, että tenttikirjaa ei joko ole
ollenkaan olemassa kirjastossa tai edes kampuskaupassa ostettavana ja jos kirja on, niin
kirjaston hyllyssä on tuurilla ehkä kolme kappaletta ja opiskelijoita lähemmäs sata samalla
kurssilla. Yleensä ongelma ratkesi onneksi siten, että jollain kurssilaisella oli olemassa pdfversio tenttikirjasta. Sama saatavuus-ongelma ilmeni muuten myös artikkelien kohdalla.
Professorit eivät tarjonneet artikkeleita opiskelijoille ja jokainen sai etsiä ne mistä ja miten
parhaaksi näki. Yliopiston tarjoamaa tietokantaa tieteellisille julkaisuille ei tietääkseni ollut,
mutta voin olla väärässä. Minulle oli hyötyä lutin tunnuksista ja Nelli-portaalista.

Kaiken kaikkiaan yliopistolla ja varsinkin business schoolilla oli kuitenkin rento ja mukava
meininki ja kampus on sen verran pieni, että liikkuminen paikasta toiseen on vaivatonta.
Arkipäivän asiat sujuivat ongelmitta ja mitään vaikeuksia liittyen opiskeluun tai yliopistoon en
kokenut, päinvastoin. Kv-koordinaattorit olivat myös mukavia ja heiltä sai nopeasti vastauksen
aina, jos jotain kysyttävää oli.

4. Tukholma ja vapaa-aika
Tukholma kaupunkina on aivan ihana ja vapaa-ajalle löytyy vaikka mitä tekemistä ja erilaisia
tapahtumia. Itse vietin pitkälti kuitenkin hyvin tavallista arkea toisessa maassa, joten pelkkää
juhlimista ja paikasta toiseen matkustamista syksy ei todellakaan ollut. Olisi ehkä voinut olla,
mutta nautin ihan vaan siitä perusarjesta, kun sai kävellä pitkin Tukholman katuja ja tutustua
eri

alueisiin,

pistäytyä

tunnelmallisissa

kahviloissa

ja

vierailla

mielenkiintoisissa

pikkuputiikeissa. Toki syksyyn mahtui paljon hyviä bileitä ja muutama loistava reissu.
Juhlimisen suhteen sanoisin kyllä, että mikään bilekaupunki Tukholma ei sinänsä ole.
Ainakaan, jos juhlimaan lähtee enemmän hauskanpitotarkoituksella kuin näyttäytymään
piireissä. Tämä tuli käytännössä vähän yllätyksenä siitä huolimatta, että olin kuullut siitä,
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kuinka klubeille sisäänpääsy on melko hankalaa ja etenkään viikonloppuisin ei kannata yrittää
hienommille klubeille sisään, jos ei ole ykköset yllä ja mielellään vielä paikallisten kanssa
liikkeellä. Vaihtariporukoita ei etenkään viikonloppuna katsota hyvällä, mutta arkena meno on
onneksi rennompaa ja opiskelijabileet asia erikseen. Mikäli hienompi juhliminen kiinnostaa,
tutorit ainakin mielellään antavat vinkkejä ja voivat lähteä mukaan ns. paikallisiksi, jotta pääset
heidän siivellään sisään. Itse jätin nämä paikat suosiolla välistä ja viihdyin paremmin ei niin
hienoissa paikoissa. Reissujen suhteen suosittelen lämpimästi päiväreissua Uppsalaan ja
junamatkaa Osloon ja Göteborgiin. Myös Malmöhön ja Kööpenhaminaan saa edullisia
tarjouslippuja SJ.se-sivustolta.

Tukholma on samaan aikaan pieni ja suuri kaupunki. Suomeen verrattuna ihmisiä on etenkin
iltapäiväruuhkassa varmaan tuplasti enemmän ja liikkumiseen joutuu varaamaan joskus
todella paljon aikaa. Samaan aikaan kaikki on kuitenkin juuri niin kotoisaa kuin Suomessakin
ja yleisellä tasolla asiat toimivat ja mitään suurempaa kulttuurishokkia en muuttaessa kokenut,
päällimmäisenä tunteena Tukholmaan saapuessa oli sellainen yleinen positiivinen ilmapiiri.
Tukholmalaiset eivät kuitenkaan yleistäen ole mitään yltiöpositiivisia tai ota edes erityisemmin
kontaktia vieraisiin ihmisiin vaan muistuttavat hyvin paljon suomalaisia siinä mielessä, että
ihmiset arvostavat omaa tilaa ja rauhaa. Siitä se kotoisuus varmaan suurimmaksi osaksi sitten
kumpusikin, kun en itse näihin asioihin edes kiinnittänyt huomiota ennen kuin saksalaiset ja
italialaiset vaihtokaverit ilmoittivat ihmisten olevan aika viileitä. Tästä ja monesta muusta
huomiosta kävimme mielenkiintoisia keskusteluja, itse kun en ollut huomannut mitään
tavallisesta poikkeavaa ja toiset kokivat skandinaavit hyvinkin omalaatuisina pohjoisen
asukkeina. Muiden vaihto-opiskelijoiden suuri määrä olikin ja on ehdottomasti Tukholman
vahvuus ja tämän vuoksi myös erilaisia vaihtareille suunnattuja aktiviteetteja, kuten reissuja
on tarjolla runsaasti. Ylioppilaskunnan omat kv-tutorit ja ESN Tukholma tiedottavat näistä kyllä
aktiivisesti.

