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1 Johdanto
Olen matkustanut paljon Euroopassa, joten halusin että vaihtokohde olisi jossain
kauempana, lisäksi halusin englanninkieliseen ympäristöön ja mielelläni aurinkoisiin
maisemiin. Australia oli pyörinyt mielessä vaihtokohteena ja selvittäessäni lisää yliopistosta
ja maasta, rento surffimeininki houkutti entistä enemmän ja Australiasta muodostui
ykköskohde.
Yliopiston suhteen valinta oli helppo, koska tuotantotalouden opiskelijana Swinburne
University oli ainoa vaihtoehto, jos halusi yliopiston haun kautta lähteä vaihtoon. Vaihtoajaksi
valikoitui syyslukukausi, koska olin saanut juuri kandin tehtyä edellisenä keväänä ja
opiskelujen suhteen oli sopiva tauko. Lukukausi alkaa Australiassa jo elokuussa ja kestää
marraskuun puoleen väliin asti.
Academic calendar:
Lukukausi (Semester 1) alkaa elokuun
alussa
Vko 1 orientaatioviikko
Vko 2-7 luentoja
Vko 8 mid-semester break
Vko 9-14 luentoja
Vko 15 lukuviikko
Vko 16-17 tenttiviikkoja
Lukukausi loppuu marraskuussa
Semester 2 alkaa helmikuussa

2 Lähtövalmistelut
2.1 Hakuprosessi
Swinburne University of Technology on yliopiston vaihtohaussa Study Abroad -kohteena,
joten sinne voi hakea vaihtokohteiden yhteisellä hakulomakkeella Mobilityssa. Valinnan
varmistumisen jälkeen alkaa todellinen paperisota, koska Swinburneen tarvitsee täyttää
samat hakupaperit uudestaan. Swinburneen tarvitse lähettää heidän omat hakupaperit,
opintosuoritusote, vapaamuotoinen ”motivational letter” ja kurssisuunnitelma. Näissä
vaiheissa kv-toimisto auttaa ja pitää kärryillä. Hakupapereiden saavuttua Swinburne lähettää
vahvistamiskirjeen (CoE) sekä muita lomakkeita, jotka kannattaa pitää tallessa, sillä niitä
tarvitsee vielä valmistelujen myöhemmissä vaiheissa, kuten viisumin haussa.
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Swinburnen järjestämistä kursseista löytyy tietoa heidän nettisivuiltaan
www.swinburne.edu.au, sieltä international students  courses  unit search (huom.
Swinburnessa course=opintokokonaisuus ja unit=kurssi). Kurssietsintätyökalussa voi vielä
tarkentaa hakua: semester 1, postgraduate/undergraduate jne. Hakusivusto selkiytyy
muutaman hakukerran jälkeen. Suurin osa Swinburnen kursseista on 12,5 Creditiä, joka
vastaa 7,5 LUT:in opintopistettä. Kolme kurssia on jo riittävästi, jotta saa LUT:in vaatimat
opintopisteet täyteen. Kolme kurssia on myös määrä, jonka Swinburne vaati, että opiskelijat
käyvät lukukaudessa (maksimi 4).

Kurssivalintoja tehdessä kannattaa jossain vaiheessa näyttää HOPS:ia opintosuunnittelijalle
ja varmistaa että valitut kurssit saa hyväksiluettua sinne minne oli
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alunperin ajatellutkin. Esimerkiksi maisterivaiheen pääaineen vaihtoehtoisiin opintoihin ei saa
hyväksiluettua kuin vaihtoyliopiston maisteritason kursseja (postgraduate).

2.2 Viisumi ja vakuutukset
Opiskeluviisumia voi hakea helposti netistä sen jälkeen, kun on saanut yliopistolta
virallisen hyväksymiskirjeen (CoE). Opiskelijaviisumia voi hakea
www.immi.gov.au/e_visa/students.htm -sivustolta. Viisumi maksaa 535 AUD ja on voimassa
puoli vuotta opiskelulukukautta kohden. Viisumilla saa myös työskentelyoikeuden.

Yliopisto velvoittaa kaikki opiskelijat ottamaan OSHC- sairasvakuutuksen, joka maksetaan
jo hakuprosessin aikana, noin 200 AUD. OSHC oikeuttaa yliopiston terveyspalveluihin ja
lisäksi monista yksityisistä paikoista saa OSHC-kortilla opiskelijahintaista palvelua. Itse
jouduin käyttämään kerran kaupungilla sijaitsevaa lääkärikeskusta ja maksoin OSHCjäsenenä 20 AUD päivystysmaksun normaalin 70 AUD sijaan.

Sairasvakuutuksen lisäksi suosittelen, että tavallinen matkavakuutus on kunnossa.
Kannattaa varmistaa, että matkavakuutus korvaa koko vaihtoajan. Normaalisti
matkavakuutukset ovat voimassa vain 3 kuukautta, joten vaihtoajalle tarvitsee ottaa
lisäkuukausia.

5

2.3 Lennot
Lentoliput kannattaa varata menopaluuna, vaikka paluupäivästä ei olisikaan vielä täysin
varma. Suurimmalla osalla lentoyhtiöistä menopaluun saa samaan hintaan ellei halvemmalla
kuin pelkän yhdensuuntaisen lennon. Jos päivissä on kohtalaisen joustava, menopaluu
lentoja saa 1100€ ylöspäin. Itse varasin lennot noin paria kuukautta ennen lähtöä ja
maksoin 1300 €. Lentoyhtiöinä oli Finnair ja Cathay Pacific, joihin olin erittäin tyytyväinen.
Lennot olivat aikataulussa, omalla paikalla oli kattava viihdekeskus (pitkätkin lennot taittuivat
mukavasti) ja matkatavaroiden määrä ei ollut turhan tarkkaa, joka etenkin paluumatkalla oli
iso plussa.

Lentolippuja varatessa kannattaa miettiä, haluaako varata lennot muutamalla
välipysähdyksellä. Usealla pysähdyksellä voi menomatkalla vierailla esimerkiksi viikon
Uudessa-Seelannissa ja palata Kalifornian kautta Suomeen. Näin pitkällä lennolla se ei
nimittäin lisää enää paljon hintaa. Muun muassa Kilroy tarjoaa usean pysähdyksen
lentolippuja alkaen 1500€.
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2.4 Saapuminen
Swinburne tarjoaa ilmaisen hakupalvelun lentokentältä majoituskohteeseen, jonka voi
varata yliopiston nettisivuilta. Hakupalvelu toimi muuten hyvin, mutta jos sattui saapumaan
huonoon aikaan, saattoi joutua odottamaan muita kyytiin tulijoita. Hakupalvelun lisäksi
lentokentältä pääsee hyvin kaupungin keskustaan Shuttle bussilla, joka kulkee 10 minuutin
välein.

Jos majoitus ei ole ennalta selvillä, niin Melbournen keskustasta löytyy hyviä hotelleja sekä
backbackers-hostelleja, joissa voi kohtuulliseen hintaan yöpyä useammankin yön. Etukäteen
kannattaa katsoa esimerkiksi bookers.com tai hostel.com –sivuilta vaihtoehtoja ja lukea

myös käyttäjien kirjoittamia arvosteluja.

3 Käytännön asioita
3.1 Asuminen
Asuminen Melbournessa on kallista ja tästä johtuen soluasuminen on todella yleistä.
Asunnon hankinnassa kannattaa miettiä, haluaako varmistaa asunnon jo ennen kuin saapuu
paikalle vai hakea asuntoa vasta Australiaan saapumisen jälkeen. Hostelleissa voi asua
muutaman viikon kohtuuhintaan, noin 180 AUD viikko. Työtä asunnon etsiminen vaatii joka
tapauksessa.
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Itse halusin hoitaa asuntoasian valmiiksi ennen kuin saavuin Australiaan ja sen takia
maksoin jälkikäteen ajateltuna liian paljon vuokraa. Asuntoni sain UniLodgelta paikalliselta
opiskelija-asuntosäätiöltä www.unilodge.com.au. Aluksi piti tehdä hakuilmoitus, jonka jälkeen
he ottivat minuun yhteyttä. Asioiden hoitaminen sujui hyvin sähköpostitse. Tosin joihinkin
viesteihin vastaaminen saattoi kestää muutamia päiviä aikaeron ja ruuhkan takia.
Asuin toisen vaihto-opiskelijan kanssa yksiössä, johon sai kaksi sänkyä. Asunto oli siisti ja
sijaitsi aivan keskustassa (UniLodge on Flinders). Asunnossa oli pyykkitupa, common room
ja vastaanotto, jotka olivat auki päivittäin. Erilaisia maksuja oli kuitenkin paljon. Vuokra oli
noin 280 AUD viikossa. Etumaksuna piti maksaa yhden kuukauden vuokra 1519 AUD ja
asunto oli vuokrattava 6 kuukaudeksi. Lisäksi piti maksaa vakuusmaksu, joka meni RTBA,
Australian valtiolliselle takuuviranomaiselle. Vuokramaksujen lisäksi piti vielä maksaa
käyttömaksuja: loppusiivous, sähkö, internet ja pyykinpesu. UniLodge ei siis missään
nimessä ole halvin vaihtoehto, mutta se oli luotettava, turvallinen ja varma ratkaisu. Myös
asunnon sijainti oli erinomainen.

Yksityisiltä markkinoilta esimerkiksi www.gumtree.com.au -sivuilta löytyy paljon
kohtuuhintaisia vaihtoehtoja. Suurin osa vuokranantajista kuitenkin vaatii että käy
paikanpäällä katsomassa, joten etukäteen varaaminen voi olla vaikeaa.
3.2 Puhelin
Prepaid-liittymä on helppo tapa saada paikallinen numero. Puhelinliittymien tarjoajia on
monia, mutta Optus, Telestra ja Vodafone ovat yleisimmät Melbournen alueella.
Itse otin Optuksen prepaid30-liittymän, johon piti aina ladata ennen kuukauden loppua 30
AUD, jolloin sai lisäksi 270 AUD ”bonus-puheaikaa” sekä dataa. Bonus-aikaa pystyi myös
käyttämään ulkomaan puheluihin ja viesteihin. Eri liittymätyyppejä on kuitenkin lukuisia
erilaisia, joten vertailemalla löytää varmasti itselleen sopivan.
3.3 Maksaminen
Käteistä rahaa kannattaa olla aina jonkun verran mukana, sillä etenkin monet ruokapaikat
eivät hyväksy pankkikortteja lainkaan. Automaateista saa hyvin rahaa ulkomaisillakin
pankkikorteilla ja etenkin yleisimmät luottokortit käyvät myös monessa paikassa suoraan
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maksuvälineenä. Yleensä kortin käytöstä menee maksun lisäksi myös maksutapaveloitus,
paitsi jos paikassa on mahdollisuus maksaa efpos:lla, joka vastaa depit-korttia. En kokenut
paikallisen pankkitilin avaamista tarpeelliseksi, mutta ainakin jos meinaa töitä tehdä, niin
kannattaa pankkitili avata.
3.4 Liikkuminen
Kaupungilla julkisten verkosto on hyvä ja pääkulkuvälineet ovat metro ja ratikat.
Lippuvaihtoehtoja on niin kerta-, viikko- ja kuukausilipuista lähtien. Opiskelijoille on myös
alennuslippu, mutta valitettavasti Study Abroad- opiskelijalla ei ole siihen jostain syystä
oikeutta. Jos aikoo matkustaa paljon kaupungin ja yliopiston väliä, kannattaa hankkia
kuukausikortti tai vastaava. Satunnaiseen käyttöön tulee yksittäis-, päivä tai viikonloppulippu
halvemmaksi.

Lähikaupunkeihin esimerkiksi Torquayhin pääsee junabussilla. Australiassa etäisyydet ovat
suuria, joten kauempana oleviin kohteisiin lentäminen on kätevin vaihtoehto. Paikallisia
lentoyhtiöitä ovat Quantas, JetStar, Virgin ja Tiger Airlines. Jos aikaa on riittävästi, kannattaa
ainakin rannikoilla matkustaa myös road trip –tyylisesti.
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4 Yliopisto
Swinburne University sijaitsee monella eri kampuksella, joista pääkampuksia ovat
Hawthorn, Prahran ja Lilydale. Hawthorn on kampuksista selvästi isoin ja sillä sijaitsevat
pääasiassa kauppatieteiden ja tekniikan luennot. Kursseja valittaessa kannattaa katsoa, että
kurssit järjestetään samalla kampuksella.

Yliopistolla on lukuisia palveluita ja etenkin kv-toimisto osaa aina auttaa tai ohjata
eteenpäin. Yliopistolta löytyy:
 oshc (terveydenhuolto)
 kielikeskus, kielikurssit, language academic centre
 kirjasto
 työnvälitys
 kirjakauppa

Kampuksella on myös paljon kahviloita, mutta ei samanlaista kouluruokailumahdollisuutta
kuin esimerkiksi Sodexo tarjoaa. Mutta kahvilat ovat kahvinystävän paratiiseja, sillä
kahviloista ei suodatinkahvia saa, vaan ”peruskahveja” ovat cappuccinot, lattet ja flat whitit.

Yliopistolla on myös kuntosali (maksullinen) ja erilaista kerhotoimintaa. Lisäksi Hawthornissa
on Aquatic centre, jossa Swinburnen opiskelijana voi käydä ilmaiseksi uimassa.
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5 Opinnot
5.1 HAC 113 Professional Communications Practice 12,5 cr.
Kurssi on suunnattu kandivaiheen opiskelijoille, mutta on muillekin hyödyllinen. Kurssilla
harjoitellaan muun muassa esiintymistä, kriittistä kirjoittamista ja median analysointia. Joka
viikko oli 1 tunnin luento ja lisäksi 2 tunnin harjoitukset.

Kurssin tavoitteena on kehittää lukemis- ja kirjoitustaitoja, analyyttistä ja kriittistä
ajattelutapaa sekä esiintymisvarmuutta. Lisäksi käsitellään, miten kirjoitustyyli riippuu
asiaympäristöstä ja mistä löytää hyvää lähdemateriaalia.

Jokaiselle viikolle oli annettu lukumateriaalit viikon luentoon ja harjoituksiin liittyen. Lisäksi
tehtävänä oli 5x 600 sanan kommunikointianalyysin tekeminen, luokassa tehtävä
puheanalyysi ja ryhmäesitys. Itse pidin kurssista ja etenkin harjoitukset olivat hyvin
interaktiivisia ja harjoitusten pitäjä innostava. Aktiivisesti osallistumalla selvisi
kirjoitustehtävistäkin melko helposti. Kurssissa ei ole tenttiä tenttiviikolla.
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5.2 HBM224N Global Logistics Management 12,5 cr.
Kurssi käsittelee logistiikkaa globaalista näkökulmasta. Miten kuljetukset toteutetaan ja mikä
merkitys niillä on yrityksen toimitusketjuun? Joka viikko oli 2 tunnin luennot ja 1 tunnin
harjoitukset. Lisäksi kurssin aikana tehtiin yritysvierailu GS1:iin.

Kurssin tavoitteena on ymmärtää logistiikka globaalista näkökulmasta, arvioida hyötyjä ja
haittoja toimipisteiden eri sijainneista, arvioida konkreettiset ja ei-konkreettiset resurssit, joita
tarvitaan tehokkaaseen toimitusketjun päätöksentekoon. Lisäksi käsitellään, miten logistisia
toimintoja koordinoidaan eri toimintojen välillä ja mitä eri vaihtoehtoja on logistiikan
toteuttamiseen.

Kurssilla piti tehdä kaksi ryhmätyötä ja tentti (joka suoritetaan viimeisellä viikolla, joten se ei
jää enää tenttiviikolle) sekä käydä aktiivista keskustelua blackboardilla ryhmätöihin liittyen.
Ryhmätyöt olivat aika laajoja ja niihin ei saanut kovin paljon ohjausta, joten ne aiheuttivat
päänvaivaa, mutta muuten kurssi oli mielenkiintoinen ja luennoitsija innostunut.
5.3 HBI342 International Business and Economic Development 12,5
cr.

Kurssi käsittelee talouden kehittymistä ja eri investointimahdollisuuksia sekä –tyylejä
ulkomaille. Joka viikko oli 1 tunnin luento ja 2 tunnin harjoitukset.

Kurssin tavoitteena on ymmärtää miten globalisaatio vaikuttaa kansainväliseen vientiin ja
rahavirtoihin. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää eri investointien vientimalleja, eettisten
päätösten ja säännösten vaikutukset kansainvälisessä investoinnissa, tietää vaikuttavat
tekijät investointipäätökseen ja kehityssuunnitteluun sekä ymmärtää nykyisiä ja
tulevaisuudessa vaikuttavia kehitysongelmia.

Jokaiselle viikolle oli annettu taustamateriaali ja siihen liittyvät kysymykset, joihin tuli
perehtyä hyvin etukäteen. Harjoituksissa käsiteltiin viikon aihetta ja käytiin keskusteluja
kysymyksiin liittyen. Kurssin läpäistäkseen tuli suorittaa välikoe, ryhmätyö, jossa
australialainen yritys investoi ulkomaille, sekä tentti. Ryhmätyö vaati paljon työtä ja tentteihin
tuli osata materiaali laajasti ja oma pohdinta ja perustelut olivat välttämättömiä.
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Pisteitä ei lahjoitettu. Kurssi oli vaativa, mutta aiheet olivat suurimmaksi osaksi ajankohtaisia
ja mielenkiintoisia.
5.4 HBH110/N Organisation and Management 12,5 cr
Kurssilla on suurimmaksi osaksi ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja sillä käsitellään
paljon perusteita. Jos vastaava kurssi on suoritettu jo LUT:ssa, tämä kurssi ei anna mitään
uutta. Joka viikko oli 1 tunnin luento ja 1,5 tunnin harjoitukset.

Kurssin tavoitteena on käsitellä perusteita johtamisesta, ympäristön vaikutuksista yritykseen,
yrityskulttuuri, etiikka ja yrityksen sosiaalinen vastuu. Lisäksi käsitellään suunnittelua ja
tavoitteiden asetantaa, strategia ja päätöksenteko sekä työpaikan monimuotoisuutta,
kommunikointia ja ryhmätyöskentelyä.

Kurssin suorittamiseksi tuli tehdä essee, ryhmäesitys ja tentti. Kaikki tehtävät liittyivät oman
harjoitusryhmän ”tiimin” ja sen kehityksen analysoimiseen verrattuna kurssin tavoitteisiin.
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Kannattaa varautua siihen, että ryhmätöiden tekeminen saattaa olla hieman
haasteellisempaa kuin kotioloissa. Jos haluaa saada kolme viikkoa lyhyemmän lukukauden,
niin kannattaa valita kursseja ilman tenttejä. Etukäteen valittuja kursseja voi muuttaa vielä
paikan päällä orientaatioviikoilla.

6 Vapaa-aika
Melbournen keskusta ei ole erityisen suuri, mutta erilaisia tapahtumia järjestetään paljon.
Ehdottomasti näkemisen arvoisia ovat lukuisat festivaalit, jalkapallo ja rugby –ottelut, Eureka
Skydek, Botanical Gardens ja rannat, kuten St. Kilda ja Brighton Beach. Lähin surffibiitsi
löytyy noin tunnin matkan päästä Torquaysta. Torquaysta alkaa myös kaunis rannikkoreitti
Great Ocean Road, joka kannattaa ehdottomasti käydä ajamassa.
Great Ocean Roadin lisäksi ehdin tehdä viikonloppu- ja hieman pidempiä reissuja Phillip

Islandille, Tasmaniaan, Sydneyyn ja Gold Coastille. Voin lämpimästi suositella kaikkia
kohteita. Hyvä matkaporukka vaan kasaan ja menoksi, Australiasta ei nähtävä lopu!

14

7 Yhteenveto
Kokemuksena vaihto oli hieno. Ihastuin Melbourneen kaupunkina ja sinne oli helppo
kotiutua. Muutenkin meininki oli loistava. Kielitaito ja yhteistyötaidot kehittyivät ja
vaihtariryhmästä jäi monta ystävää. Ihmiset olivat ystävällisiä ja G’day sekä rentous tarttuu
nopeasti. Lomilla kannattaa reissata ympäri Australiaa ja kursseja ottaa vain kolme, jolloin
jää enemmän aikaa myös viikonloppumatkoille. Surffausta kannattaa myös ehdottomasti
kokeilla. Itse tykästyin ja loppureissusta olikin jo semmoinen surffiletti, että melkein hävetti
tulla takaisin Suomeen .
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Ainoa miinus reissussa oli Melbournen vaihteleva sää. Australian pohjoisosissa lämpötila on
kesäisissä lukemissa ympäri vuoden, mutta Melbournessa lämpötila voi laskea talviöisin jopa
lähelle 0, joten myös lämpimiä vaatteita kannattaa pakata shortsien sekaan.

Vaikka paljon ehdin reissata, jäi itselläni ainakin itärannikon road trip Cairns-Sydney ja
länsirannikon kohteet seuraavaan kertaan. Toivottavasti pääsen mahdollisimman pian
takaisin, sillä pieni pala sydäntä jäi Melbourneen.

Annan mielelläni lisätietoja Swinburneen ja Melbourneen liittyen:
maaren.ali-marttila@lut.fi.

