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1 LÄHTÖVALMISTELUT & AIKATAULU
Palermosta oli melko vähän tietoja saatavilla hakuvaiheessa, ja laitoinkin Palermon 1.
hakuvaihtoehdoksi tietämättä kohteesta (erityisesti yliopistosta) etukäteen juurikaan mitään.
Eniten houkuttivat lämmin ilmasto ja italialainen kulttuuri, mutta löysin koulun opintooppaasta myös muutamia kiinnostavan oloisia kursseja. Koin myös Euroopan alueelle
lähtemisen oikeana vaihtoehtona itselleni. Lähtövalmisteluihin omalta osaltani kuuluivat
lähinnä lentolipun osto sekä asunnon etsintä, sillä esimerkiksi terveysselvityksiä,
ylimääräisiä rokotuksia tai viisumia ei vaadittu. Ilmeisesti yli kolmen kuukauden
yhtäjaksoinen asuminen Italiassa vaatisi oleskeluluvan, mutta tämä selvisi minulle vasta
vaihdon loppumetreillä, eikä kukaan tullut kyselemään.

Saavuin Palermoon helmikuun loppupuolella. Kevätlukukausi alkoi luentoineen 5.3., mutta
tätä edeltävällä viikolla oli ESN Palermon järjestämiä ryhmäytymistapahtumia ja illanviettoja,
joten paikalle kannattaa matkustaa vähintään viikkoa ennen luentojen alkua. Tiesin omien
matkustuskokemuksieni sekä Palermossa aiemmin olleiden vaihtareiden kertomien vinkkien
perusteella, että asioiden hoito ei välttämättä ole yhtä sujuvaa kuin Suomessa, mutta
mielestäni kursseille ilmoittautuminen ja läsnäolotodistusten saaminen sujuivat melko
mukavasti. Luennot loppuivat kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jonka jälkeen alkoi
tenttiperiodi. Tenttejä oli mahdollista suorittaa aina heinäkuun puoliväliin saakka. Huhtikuun
puolivälistä toukokuun alkuun oli kahden viikon luentotauko, jonka aikana järjestettiin
esimerkiksi tenttejä. Itse käytin loman lähinnä matkusteluun.

2 KURSSIT & OPISKELU
Yliopiston kurssitarjonta oli melko laaja, joten pyrin valitsemaan kursseja, jotka saisi
mahdollisimman helposti hyväksi luettua Suomessa. Kursseja suoritin kolme: Business
Ethics & C.S.R (6op), Corporate Strategy (8op) sekä Business Strategy (6op). Business
Strategy -kurssiin piti alun perin kuulua myös Family Business -osuus, mutta tenttipäivänä
selvisi, että se olikin ollut jo syyslukukaudella. Kaikki kolme kurssia kestivät koko
lukukauden, maaliskuun alusta kesäkuun alkuun asti. Opiskelu kaikilla kursseilla koostui
luennoista ja joissain tapauksissa case-harjoituksista, mutta tenttiminen poikkeaa Suomen
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käytännöistä; Italiassa hyödynnetään paljon suullisia tenttejä, jolloin kaikki tenttiin
ilmoittautuneet odottavat luokassa, ja yksi kerrallaan mennään eteen professorin
haastateltavaksi. Kurssista (ja professorista) riippuen tentti kestää 5-25 minuuttia ja koostuu
yleensä 3-5 kysymyksestä. Yliopiston kautta on mahdollista ilmoittautua lisäksi 3
opintopisteen italian kurssille.

Business Ethics kuulosti ennakkoon mielenkiintoisimmalta, mutta loppujen lopuksi en
kokenut kurssia kovinkaan hyödyllisenä. Professorin englanninkielentaito ei vakuuttanut, ja
hän pitikin luennot pääasiassa italiaksi, vaikka kurssikuvauksen mukaan opetuskielenä oli
englanti. Tästä johtuen en juurikaan käynyt luennoilla, vaan opiskelin kurssin asioita
itsenäisesti ennen tenttiä. Varsinainen oppiminen jäi tämän kurssin osalta melko vähäiseksi,
ja esimerkiksi tentissä kielimuuri vaikeutti tenttikysymysten ymmärtämistä.

Corporate Strategy -kurssi oli kaksiosainen. Ensimmäinen osa käsitteli rahoitusta, joten
luentojen aiheet olivat melko tuttuja. Kuitenkin asioita lähestyttiin hieman uudesta
näkökulmasta, ja mielestäni kurssi tarjosi laajempaa näkemystä esimerkiksi yrityksen
arvonluontiin, joka oli yksi kurssin keskeisiä asioita. Ensimmäisen osan lopuksi pidettiin
perinteinen kirjallinen tentti, joka ei juurikaan eronnut Suomen tenttikäytännöistä (paitsi että
osa paikallisista opiskelijoista keskusteli ja käytti puhelinta tentin aikana, eivätkä
tenttivalvojat sen suuremmin puuttuneet tähän). Kurssin toinen puolisko käsitteli enemmän
kilpailua ja strategioita, ja se koostui pääasiassa luennoilla käydyistä case-keskusteluista;
case-tekstejä oli yhteensä kuusi, ja tekstit luettiin etukäteen kotona. Toisen osan
suorittamiseen oli kaksi vaihtoehtoa: case-keskustelut tai kirjallinen tentti. Suoritin kurssin
case-harjoituksilla, ja koin sen ainakin itselleni hyödylliseksi valinnaksi. Case-harjoitusten
avulla kurssin sisältöön sai käytännön näkökulmaa, eivätkä erilaiset strategiat jääneet
irrallisiksi. Tästä kurssista pidin kaikkein eniten, ja suosittelisin sitä myös muille Palermoon
lähtijöille.

Business Strategy -kurssi oli hyvin pitkälti vanhan kertausta. Kurssin alkupuolella käsiteltiin
esimerkiksi PESTE-analyysia ja Porterin viiden voiman mallia, jotka ovat tulleet opinnoissa
jo aiemmin vastaan. Uusiakin asioita ja käsitteitä tuli onneksi opittua, ja kurssilla keskityttiin
melko paljon kilpailija- ja kilpailuanalyysiin ja sen erilaisiin toteutustapoihin. Tällä kurssilla oli
suullinen tentti, johon koko kurssiarvosana perustui. Ilmeisesti kurssille olisi kuulunut myös
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jonkinnäköinen harjoitustyö, mutta tästä ei missään vaiheessa annettu mitään informaatiota
eikä ohjeistusta. Harjoitustyön puuttuminen ei kuitenkaan estänyt kurssin läpäisyä.

3 ASUMINEN
Asuntotilanne Palermossa on melko hyvä. Italiassa on tavallista asua vanhempien luona
huomattavasti pidempään kuin Suomessa, joten paikalliset opiskelijat eivät juurikaan kilpaile
samoista asunnoista vaihtareiden kanssa. Suurin osa vaihtareista asuu 3-6 hengen
soluasunnoissa, mutta myös yksiöitä on jonkin verran tarjolla. Myös airbnb-kämpässä
asuminen on mahdollista. Palermossa toimii muutama eri välittäjä, joiden kautta asunnon
hankkiminen on helppoa. Suomalaiseen järjestelmällisyyteen tottuneelle asuntotilanne oli
aluksi melko stressaava, sillä vuokrasopimuksia ei kirjoitettu ja vuokra maksettiin käteisellä.
Tämä oli kuitenkin yleinen käytäntö, ja tuntui toimivan suurimmaksi osaksi ilman ongelmia.
Toki tämä teki myös asunnon irtisanomisesta helppoa, jolloin esimerkiksi paluulipun
ostaminen oli joustavaa. Suurin osa vaihtareiden asunnoista sijaitsi alle kilometrin säteellä
toisistaan kaupungin historiallisen keskustan alueella, mikä oli mielestäni kivaa (suosittelen
asunnon hankkimista tältä alueelta, sillä välimatkat ovat lyhyitä ja tekemistä on enemmän
kuin kauempana keskustasta). Torakat ovat Sisiliassa etenkin alemmissa kerroksissa
harmittavan yleisiä, mutta niitä en omasta asunnostani onneksi löytänyt.

4 PALERMO VAIHTOKOHTEENA
Sisilialainen kulttuuri eroaa jonkin verran manner-Italiasta. Palermossa näkyy Afrikan
läheisyys, ja aluksi kaupunki tuntui mielestäni hyvinkin epäeurooppalaiselta. Palermo on
hyvin äänekäs ja tietyllä tapaa ”äkkipikainen”, mutta toisaalta myös rento ja huoleton.
Asukkaita siellä on reilut 700 000, mutta keskusta-alue on melko kompakti, ja kävellen
pääsee hyvin joka paikkaan. Julkinen liikenne toimi mielestäni yllättävän sujuvasti,
kaupungissa kulkee useita bussilinjoja, ja lisäksi raitiovaunu.

Sijainniltaan Palermo on etenkin reissaamista ajatellen melko ihanteellinen, manner-Italiaan
pääsee Ryanairilla lentämään todella halvalla (kannattaa aina tarkistaa myös lentojen hinnat
Cataniasta, Sisilian itärannikolta; bussi Palermosta Catanian lentokentälle maksaa alle 15
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euroa, mutta lentojen hinnoissa voi joskus säästää useita kymppejä), ja Sisilian sisällä
saarta on helppo kiertää junalla tai bussilla. Vuokra-autoa tai skootteria en itse uskaltanut
kokeilla paikallisesta ajotyylistä johtuen; liikenne on paikoittain aika kaoottista. Eläminen
pääsääntöisesti on reilusti halvempaa kuin Suomessa, ja esimerkiksi ulkona syödessä on
helppo selvitä alle 10 eurolla. Jonkin verran italian sanastoa ja fraaseja on hyvä opetella
ennen vaihtoon lähtöä, sillä paikalliset eivät usein puhu kovin hyvää englantia etenkään
ravintoloissa tai kaupoissa. Erilaisia tapahtumia ja retkiä järjestää vaihtarijärjestö ESN
Palermon lisäksi ETU, eli Erasmus Tutoring Union, jota pyörittävät lähinnä yliopiston
alumnit. ETU:n tapahtumia ei tosin ole suunnattu pelkästään vaihtareille, joten niillä on
mahdollisuus tutustua ihmisiin myös yliopiston ulkopuolelta. ETU:n reissuille en itse päässyt
osallistumaan, mutta etenkin vaihdon alkupuolella molempien järjestöjen tapahtumissa
tutustuu helposti muihin vaihtareihin ja paikallisiin opiskelijoihin, joten suosittelen mukaan
lähtemistä lämpimästi.

Etukäteen on hyvä varautua siihen, että asioiden hoitamiseen voi kulua odotettua enemmän
aikaa, ja italialainen aikakäsitys on hyvin joustava. Tapahtumat ja tapaamiset yliopistoa
myöten alkoivat lähes poikkeuksetta vähintään 15 minuuttia myöhässä, ja kaikessa oltiin
melko suurpiirteisiä – esimerkiksi erään tentin alkamista jouduimme odottamaan lähemmäs
1,5 tuntia. Vaihdon loputtua opintosuoriteotteen ja läsnäolotodistuksen hankkimista ei
kannata jättää viimeisille päiville, sillä kv-toimiston aukioloaikoihin ei kannata luottaa, ja
välillä piti sitkeästi vaatia, että sai esimerkiksi kurssiarvosanat rekisteröityä koulun
järjestelmään. Toisaalta tämä opetti ainakin itselleni valtavasti kärsivällisyyttä, sekä
ottamaan välillä rennommin ja olemaan stressaamatta asioista liikaa.
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