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1. Lähtövalmistelut
1.1 Viisumi
Viisumin hakeminen Kiinaan on suhteellisen mutkatonta. Ensiksi tarvitsee jännätä tarvittavia
papereita jotka Shanghain yliopisto lähettää ja tämän jälkeen pääsee viisumia hakemaan. Viisumia
varten tulee täyttää erillinen viisumihakemus joka löytyy Kiinan lähetystön sivuilta:
http://www.chinaembassy-fi.org/eng/lsfw/chinesevisa/. Viisumeita löytyy todella monenlaisia,
mutta opiskelijaviisumi on X visa. Hakemuksen täyttämiseen löytyy hyviä ohjeita AsiaExchangen
sivuilta: http://www.asiaexchange.org/information/visa-asia/china-visa/. Viisumihakemuksessa
kysytään hakijan osoitetta Kiinassa, tähän voi hyvin kirjoittaa yliopiston osoitteen. Hakemuksen
liitteeksi tulee liittää mm. seuraavat: värillinen passikuva viisumihakemukseen
liimattuna/niitattuna, kopio passin info sivusta (sivusta missä omat tiedot ja kuva), kopio
lentolipuista, kopio Shanghain yliopiston hyväksymiskirjeestä sekä kopio JW202-lomakkeesta
(lähetetään Kiinasta muiden papereiden joukossa). Kopioiden lisäksi on myös hyvä ottaa
alkuperäiset mukaan viisumihakemusta toimittaessa Kiinan lähetystöön, joka sijaitsee Helsingissä,
Kulosaaressa. Tarkemmat osoitteet ja aukioloajat kannattaa tarkistaa lähetystön sivuilta.
Suomesta pystyy ainoastaan hakemaan one entry –viisumin mikä tarkoittaa mahdollisuutta vain
kerran tulla Kiinan rajojen sisäpuolelle. Eli jos haluat lähteä kesken lukukauden matkalla, täytyy
sinun hankkia lisä entryjä viisumiisi. Tarkemmat ohjeet saat ensimmäisenä päivänä yliopistolta.

1.2 Matkavakuutus
Matkavakuutus on tärkeä olla aina matkalle lähdettäessä. Missään hakupapereissa ei erikseen
kysytä matkavakuutuksesta, mutta kouluun saapuessamme sitä kysyttiin ja tällöin tarvitsi olla jokin
dokumentti tai matkavakuutuskortti mukana. Pidemmälle reissulle lähtiessä kannattaa tarkistaa
oma vakuutusturva omasta vakuutusyhtiöstä, koska yleensä perus matkavakuutukset ovat
maksimissaan 90 päivää voimassa ja pidemmälle matkalla tarvitsee erillisen pidennyksen.
Vakuutusyhtiöiden hinnoissa on myös huimia eroja joten kannattaa kysellä tarjouksia useammista
yhtiöistä. Yliopistolla ei ollut mitään terveydenhuolto, joten sairastuessa joutuu turvautumaan
yksityiseen sairaanhoitoon. Tämä on tietenkin erittäin kallista, jonka takia matkavakuutus on
todella tärkeä. Erillisenä kannattaa myös miettiä matkatavaravakuutusta omien tavaroiden
turvaksi.

1.3 Matkaoppaat ja vinkkejä
Kiinaan lähdettäessä kannattaa miettiä matkaoppaan hankkimista. Matkaoppaista löytyy paljon
hyviä vinkkejä mitä kannattaa tehdä, mitä ravintoloita suositellaan sekä paljon muuta. Tämä
helpottaa todella paljon varsinkin aluksi kun paikat Shanghaissa eivät vielä ole tulleet tutuiksi.
Kiinassa internet on rajoitettu, joten VPN:n hankkiminen on erittäin suositeltavaa. Ilman VPN –
sovellusta netissä ei pääse esimerkiksi: Facebookkiin, Instagramiin eikä Googlen hakupalvelua
pysty käyttämään. Itse käytin Express VPN-palvelua. Kyseinen palvelu on maksullinen (noin 10
euroa kuukaudessa) mutta toimi erittäin hyvin eikä sen kanssa ollut ongelmia. Jos palvelusta ei
halua maksaa, löytyy internetistä myös ilmaisia. Hyviä appeja ladata puhelimeen on Shanghai
Metro (metrokartta sekä reittiopas), Kiinan-suomi sanakirja sekä Smart Shanghai (sovelluksesta
löytyy kaikkea: menovinkkejä, ravintoloita, nähtävyyksiä sekä tärkein eli osoitteet kaikille paikoille

kiinaksi, tämä helpottaa huomattavasti liikkumista takseilla, koska taksikuskit eivät puhu
englantia).

2. Eläminen, asuminen ja syöminen
2.1 Asuminen
Shanghaissa asumiseen on kaksi vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehdoista on asua yliopistolla, opiskelijaasuntoloissa noin 500 metriä opetustiloista. Opiskelija-asuntolassa on kaksi vaihtoehtoa, asua
omassa pienessä yksiössä missä on oma suihkutila, sänky, kaappitilaa sekä kirjoituspöytä tai asua
kahden hengen huoneessa missä molemmilla on sänky, kaappitilaa sekä kirjoituspöytä. Suihkutilat
ja vessat ovat yhteiset kolmen muun huoneen kanssa eli noin kahdeksan henkeä jakaa nämä
yhdessä. Vuokraan kuuluu ilmainen internet ja tietty määrä sähköä. Jos sähkön kulutus ylittyy,
joutuu siitä erikseen maksamaan. Tämä ei kuitenkaan ole kallista, maksimissaan muutamia
kymppejä kuukaudessa.
Toinen vaihtoehto on hankkia asunto/huone yksityisiltä markkinoilta. Jos olet lähdössä kaverin tai
useamman kanssa yhdessä Shanghaihin vaihtoon on oman asunnon hankkiminen varteen otettava
vaihtoehto. Oman vaihtoni aikana asuimme yhdessä LUTin opiskelijoiden kanssa omassa
asunnossa, keskustan läheisyydessä. Matkaa yliopistolle oli noin 45 minuuttia metrolla.
Molemmissa asumisvaihtoehdoissa on omat puolensa. Opiskelija-asuntoloissa asuminen on
edullisempaa kuin yksityisellä puolella sekä asuntolat sijaitsee suoraan opetustilojen vieressä.
Koululta on kuitenkin suhteellisen pitkä matka keskustaan (45 min metrolla / 20 min taksilla) missä
kuitenkin tulee vietettyä suurin osa ajasta. Keskustassa asuessa suurin osa ostoskeskuksista,
ravintoloista on erittäin lähellä. Vuokra on tietenkin kalliimpi kuin asuntoloissa mutta asunnot ovat
paljon hienompia ja paremmin varusteltuja. Miinuksena kuitenkin on suhteellisen pitkä matka
yliopistolle.
Hinnat asumiselle olivat: opiskelija-asuntolassa kahden hengen huone noin 150-170e/kk,
opiskelija-asuntolassa yksiössä noin 250e / kk ja yksityisellä puolella, riippuen tietenkin asunnon
koosta ja sijainnista 300-550e/kk.

2.2 Syöminen
Shanghaissa ravintoloita on pilvin pimein. Sieltä löytyy kaikille kaikkea ja vielä suhteellisen
edullisesti. Itse tuli syötyä vaihtoaikana pelkästään ulkona enkä tehnyt ruokaa juuri kertaakaan
kotona. Opiskelija-asuntoloiden yksiöissä löytyy jokaisesta kerroksesta yhteinen keittotila. Kahden
hengen opiskelija-asuntolassa tätä palvelua ei löydy joten ruuanteko mahdollisuuksia ei ole.
Omana vaihtoaikana söin aamupalaksi hedelmiä (hedelmäkojuja löytyy joka paikasta ja erittäin
hedelmät ovat erittäin edullisia), lounaaksi kävimme yleensä syömässä halvoissa lounaspaikoissa
mistä sai aterian ja juoman 2-4 eurolla. Illalla lähdimme yleensä porukalla syömään illallista
yhdessä, tästä sai maksaa yleensä noin 6-10 euroa johon sisältyi ruokaa ja juomaa yllin kyllin.
Kiinassa on tapana syödä yhdessä, jolloin tilataan annoksia yhdessä ja jaetaan nämä kaikkien
kesken. Ulkona syömiseen kannattaa varautua päivittäin, koska ruuan tekomahdollisuudet ovat
rajalliset sekä tämän lisäksi perus jauhelihaa/kanaa on suhteellisen vaikea löytää. Lähes kaikista
ravintoloista on myös mahdollista tilata kotiin ruokaa, tämä onnistuu Sherpa-palvelun kautta

osoitteesta: http://www.sherpa.com.cn/index.shtml. Koulun asuntoloihin ruuan tilaaminen oli
hieman hankalaa, mutta yksityisessä kämpässä asuessa palvelu toimii erittäin hyvin, meidän
tapauksessa usein liiankin hyvin.

2.3 Raha ja maksaminen
Shanghain valuuttana on Kiinan yuan tai myös toisella nimellä tunnettuna renminbi (rmb). Meidän
aikana vaihtokurssi oli suurin piirtein 1€ = 7,5 rmb. Shanghaissa maksaminen onnistuu
pääsääntöisesti käteisellä. Matkaan kannattaakin pankkikorttien lisäksi varata käteistä rahaa.
Käteisen nostaminen automaateista on varsin tyyristä, johtuen suomalaisten pankkien
käteisnostopalkkioista. Suurimmalla osalla pankeista nostoprovisio on 2e + 2,5 % nostosummasta.
Tietenkään koko vaihtoajan budjettia ei kannata turvallisuus syistä kantaa käteisenä mukaan,
mutta suosittelen ottamaan mahdollisimman paljon. Eurot pystyy vaihtamaan Kiinan valuuttaan
paikallisten pankkien konttoreista. Kaikista pankeista pystyy vaihtaa rahaa, mutta itse suosin
suurimpia pankkeja: ICBC ja Bank of China. Näiden pankkien automaateista myös nostin rahaa
korteilta. Kuten jo aikaisemmin mainitsin että pääasiallinen maksuväline on käteinen raha. Suurin
osa ravintoloista, kaikki taksit ja ruokakaupat hyväksyvät vain käteistä rahaa. Vaatekaupoissa ja
joissakin ravintoloissa pystyy maksamaan kortilla ja ne tilaisuudet kannattaakin käyttää hyväkseen
välttääksesi käteisen nostoprovisioita. Kortilla maksaminen on turvallista eikä meidän vaihdon
aikana kenelläkään ollut sen kanssa ongelmia.

2.4 Liikkuminen
Liikkuminen Shanghaissa tapahtuu pääasiassa metrolla tai taksilla. Metrolla liikkumista varten
kannattaa hankkia heti aluksi ladattava kortti, jonka saa kaikilta asemilta. Kyseisellä kortilla pystyy
maksaa metrossa, bussissa sekä myös taksissa. Metrolla matkustaminen on halpaa, etäisyydestä
riippuen 2-4 RMB per matka. Ruuhka-aikaan metrossa on yleensä aikamoinen tungos, mutta
kaikkeen tottuu. Metroverkko on suhteellisen kattava, mutta asemien väliset etäisyydet ovat
yleensä melko pitkät. Taksilla matkustaminen on Kiinassa hyvin halpaa. Aloitusmaksu on 12 RMB,
jolla pääsee ensimmäiset 3 kilometriä. Sen jälkeen kilometrihinta on 2 RMB per kilometri. Iltaisin ja
öisin taksa on hieman korkeampi. Taksimatka keskustasta kampukselle kestää vartin verran ja
maksaa noin 30 RMB. Lentokentältä yliopistolle taksi maksaa noin 250 RMB. Yleisesti ottaen
taksinkuljettajat ovat Kiinassa hyvin rehellisiä. Mittareihin voi luottaa enkä kuullut että
keneltäkään olisi yritetty pyytää liian isoa maksua. Ainoa poikkeus tähän ovat lentokenttätaksit.
Jos yrität sopia kuljettajan kanssa hinnasta ennen matkaa lentokentältä, hän hyvin luultavasti
ehdottaa sinulle liian kallista hintaa. Mittaria käyttämällä selviät hyvin luultavasti oikealla hinnalla.

2.5 Matkustaminen
Vaihdon aikana ja sen jälkeen on hyvä mahdollisuus matkustaa Kiinan sisällä ja sen ulkopuolelle.
Syyslukukauden aikana on koulusta viikon verran lomaa, Kiinan National Dayn myötä. Tämän
viikon aikana kaikki kiinalaiset matkustavat ympäri Kiinaa koteihinsa, joten oma matkustaminen
kannattaa suunnata Kiinan rajojen ulkopuolelle, koska junat ja bussit ovat täyteen varattuja jo
hyvissä ajoin. Kiinan rajojen ulkopuolelle matkustaminen edellyttää kuitenkin lisä entryn ostamista
ennen matkaa. Tämän hankkiminen on kuitenkin suhteellisen helppoa ja Shanghain yliopistolta saa
siihen hyvin ohjeita. Vähintään yhdessä paikassa kannattaa Kiinan sisällä vähintään matkustaa ja
se on Peking. Pekingissä saa tutustua aidompaan kiinalaiseen kulttuurin kuin erittäin

kansainvälisessä kaupungissa Shanghaissa. Muita kiinnostavia kohteita Kiinan sisällä ovat Suzhou
sekä Yellow Mountains (Huangshan). Vaihtolukukauden jälkeen on myös erittäin edullista ja
nopeaa matkustaa Shanghaista muihin Aasian maihin. Oma kuukauden loma suuntautui vaihdon
jälkeen Filippiineille ja Vietnamiin. Kumpaakin kohdetta voin lämpimästi suositella kaikille!

3. Opetus
Opiskelu Shanghain yliopistossa oli pääosin varsin helppoa eikä millään kurssilla vaadittu
mahdottomuuksia. Vaikka aluksi meitä varoiteltiin läsnäolovaatimuksista jotka taisi olla yli 70 %
luennoista, selvisi varsin nopeasti millä kursseilla tarvitsi olla paikalla ja millä kursseilla pystyi
valitsemaan oman osallistumisaktiivisuutensa. Syksyllä opetus alkoi 8.9. orientaatiopäivällä, missä
esiteltiin yliopistoa, kerrottiin yleisistä kurssiin liittyvistä asioista sekä pääsi tutustumaan muihin
vaihto-opiskelijoihin. Suomalaiset vaihto-opiskelijat olivat omassa ryhmässään yhdessä osan
saksalaisten vaihtareiden kanssa. Meidän ryhmä koostui 17 opiskelijasta, 10 Suomesta ja 7
Saksasta. Tällä ryhmällä opiskelimme läpi syyslukukauden joka kesti noin 3kk, 8.9. – 5.12.
Yliopistolla oli myös muita vaihtareita, mutta he opiskelivat eri ryhmässä ja eri kursseja. Ilmeisesti
meidän kyseinen ryhmä koostui LUT:in opiskelijoista ja AsiaExchange järjestön kautta hakeneista
opiskelijoista. Kurssit olivat järjestetty vain meidän vaihtariryhmälle eikä kursseilla ollut muita
opiskelijoita. Kyseiset 17 henkeä tuli siis erittäin tutuksi 3kk aikana ja teimmekin koko vaihdon ajan
kaiken yhdessä. Seuraavaksi hieman kursseista joita kävimme yliopistossa.

3.1 E-commerce
Tämä kurssi oli yksi vaativimmista vaihdon kursseista. Kurssi keskittyy verkkoliiketoiminnan
teorioiden esilletuontiin ja läpikäyntiin. Kurssin vaatimuksia olivat läsnäolovaatimukset, case
ryhmätyö ja sen esitys sekä muutama henkilökohtainen case-työ ja esseen kirjoittaminen.

3.2 Chinese Culture
Kurssilla käydään läpi Kiinan historiaa tuoden esille Kiinassa vallinneita tapoja ja käytäntöjä.
Erityisosassa kurssilla on Shanghain historian esilletuonti. Kurssilla tuodaan lisäksi vahvasti esille
etenkin asioita ja traditioita, jotka vaikuttavat yhä kiinalaisten arjessa. Kurssi on erittäin laaja, ja
Kiinan eri alakulttuureja tutkitaan monista eri näkökulmista pohtien näiden vaikutusta
nykypäivään. Ennen kaikkea kurssilla tuodaan esille syitä sille, miksi kiinalaiset käyttäytyvät
erilaisissa tilanteissa eri tavoin kuin läntisessä maailmassa on totuttu. Kurssin vaatimuksiin kuului
läsnäolo sekä muutama powerpoint-esitys ryhmissä, itsevalituista Kiinan kulttuurin liittyvistä
aiheista.

3.3 Chinese language
Kyseisen kurssin opetusta oli kaikista kursseista eniten, kolme kertaa viikossa läpi lukukauden.
Kurssilla opettelimme puhumaan ja kirjoittamaan kiinaa. Kurssilla oli läsnäolopakko, mutta sitä
katsottiin aikalailla läpi sormien niin kuin muillakin kursseilla. Tunneilla harjoiteltiin ääntämistä,
lukemista, kirjoittamista ja puhumista. Erilaisia harjoituksia oli paljon mutta kurssi oli varsin
mielenkiintoinen. Kurssin loputtua Kiinan kielestä on tentti, jossa testataan opiskelijoiden
puhetaito, kuuntelutaito sekä sanaston ja kieliopin hallinta. Vaikka tentti kuulostikin alussa lähes
mahdottomalta, läpäisivät kaikki opiskelijat kyseisen kurssin ilman mitään ongelmia.

3.4 Chinese economics
Kurssilla tutustuttiin Kiinan talouskehitykseen sekä erinäisiin tekijöihin, jotka ovat vaikuttaneet
Kiinan vaurastumiseen lähivuosikymmeninä. Vaurastumiseen johtaneiden tekijöiden ja päätösten
rinnalla opintojaksolla tuodaan esille lukuisia negatiivisia asioita, joiden kustannuksella nopea
vaurastuminen on ollut mahdollista. Monipuoliset kurssilla läpikäytävät näkökulmat ja kehityksen
varjopuolet auttavat opiskelijaa ymmärtämään Kiinan nykyistä tilaa entistä paremmin.
Vaatimuksiin kuuluivat läsnäolopakko jota ei ollut sekä omavalintainen essee kurssin aiheista.

3.5 Communication systems & toinen tietoliikenne kurssi
Business kurssien lisäksi oli tarjolla kaksi tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen liittyvää kurssia.
Näiden kurssien sisällöstä ei monella ollut mitään tietoa ja tunneilla olimmekin täysin pihalla.
Kurssilla vaadittiin tietämystä tietotekniikasta vaikka kurssien suorittaminen loppupeleissä ei ollut
ylitsepääsemätöntä. Vaatimuksena oli tentin tekeminen, mutta tentit saatiin 2 viikkoa ennen
palautusta kotiin mukaan ja teimmekin tentit yhdessä ryhmänä.

3.6 Chinese Business law
Yhtenä kurssina oli Kiinan talouslaki kurssi. Kurssilla käytiin läpi erilaisia lakeja jotka sääntelevät
kiinalaisia ja kiinassa toimivia yrityksiä. Vaatimuksena oli kurssin loputtua tehtävä essee kurssiin
liittyvästä aiheesta.

