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Johdanto
Vaihtoraportti esittelee opiskelua ja elämistä Alankomaiden kaupungissa Haagissa. Haag
on Alankomaiden kolmanneksi suurin kaupunki Amsterdamin ja Rotterdamin jälkeen.
Kaupunki on erittäin kansainvälinen, kaupungin noin 500 000 asukkaasta noin puolet ovat
ulkomaalaisia. Tämä näkyi myös kadun kuvassa, mutta ei mitenkään huonolla tavalla.
Ulkomaalaiset ovat tuoneet Haagiin paljon hyviä ruokapaikkoja esimerkiksi Indonesialaisia
ravintoloita.
Haag on myös Yhdistyneiden kansakuntien mittarilla erittäin tärkeä kaupunki, koska
kaupungissa sijaitsee muun muassa Kansainvälinen tuomioistuin ja Kansainvälinen
rikostuomioistuin. Myös Alankomaiden nykyisen kuninkaan Willem-Alexanderin ”työpaikka”
sijaitsee Haagissa.

Valmistelut vaihtoon
Haagin

yliopistoon

haetaan

kotiyliopiston

yhteishaun

kautta.

Jos

haluat

hakea

vaihtokohteeseen, jossa paikalliset ihmiset puhuvat hyvää englantia ja muutenkin tykkäät
kansainvälisestä kaupungista on Haag sinulle oikea vaihtopaikka.

Vaihtopaikkasi varmistuttua tulee sinun aloittaa valmistelut kohde yliopistoon. Haagin
yliopistoon sinun tulee rekisteröityä opiskelijaksi, jotta voit hakea opiskelijoille suunnattuja
asuntoja (Duwo), tähän löytyy linkit helposti Internetistä ja muistaakseni Kaisa laittoi tästä
vielä erikseen oman linkin sähköpostiin. Rekisteröinnin jälkeen saat paluu sähköpostin,
tämän saatuasi sinun tulee aktivoida rekisteröitymisesi ja maksaa rekisteröintimaksu 35€.
Tämän tehtyäsi olet valmis etsimään asuntoa Duwo nimisen yrityksen kautta. Duwo
tarjoaa

ensimmäisen

vuoden

opiskelijoille

asuntoja

esimerkiksi

Haagissa

ja

Amsterdamissa. Kun alat etsimään asuntoa Duwon kautta kannattaa sinun olla melko
nopeasti hereillä nimittäin koulua lähimpänä olevat asunnot menevät tietenkin nopeinten.

Ennen vaihtosi alkua sinun tulee palauttaa Kaisalle kv–toimistolle rekisteröintilomakkeesi
Haagin

yliopistoon,

kolme

kopiota

voimassa

olevasta

passistasi,

kopio

matkavakuutuksesta, jossa on myös mukana vakuutus kolmannelle osapuolelle sattuvasta

vahingosta, alustava learning agreement (tätä voi vaihtaa koulun alkaessa kun valitsette
kursseja) ja kaksi passikuvaa.

Kun nämä kaikki asiat ovat hoidettu ja vahvistukset tulleet niin ei muuta kuin lentolippuja
varaamaan.

Saapuminen/Asuminen/Eläminen
Saavuin Hollantiin 25 päivä tammikuuta, jolloin oli myös ensimmäinen päivä kun Duwon
kautta hankittuihin asuntoihin oli pääsy.

Tämä oli noin kaksi viikkoa etuajassa siihen

nähden milloin kouluni alkoi, mutta mielestäni oli erittäin hyvä tulla aikaisemmin paikalle
sain asuntoasiani kuntoon rauhassa, sain hommattua kännykkäliittymän ja pääsin
tutustumaan erittäin hyvin toisten vaihto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa, koska heillä
koulu alkoi aiemmin kuin itselläni he olivat tämän takia tietenkin jo Hollannissa paikalla.
Itse opiskelin IBMS ohjelmassa (International Business and Management Studies) jonka
orientaatioviikko alkoi vasta helmikuun alussa. Orientaatioviikolla yliopiston tutorit
esittelivät koulua, teimme lopulliset kurssivalintamme, meille oli järjestetty retki Hollannin
kuvatuimmalle

nähtävyydelle

eli

Peace

Palacelle,

söimme

myös

illallista

koko

kurssiporukkamme kanssa koulunpiikkiin, joka oli todella hieno ilta, jossa pääsi
tutustumaan oman IBMS ohjelman muihin opiskelijoihin.

Asuminen Alankomaissa opiskelija-asunnoissa on jotakuinkin saman hintaista kuin
Suomen

vastaavanlaisissa

Asumiskustannukset

olivat

(LOAS).
siis

melko

Hintahaarukka
saman

hintaiset

on

noin

300€-600€.

kuin

Suomessa,

mutta

Alankomaissa kaupassa käynti on paljon halvempaa kuin koto Suomessa, ainut lihatuote
joka Alankomaissa oli kalliimpaa kuin Suomessa oli kala. Sitten omasta huoneestani,
asuin hiukan kauempana koulusta noin 6-7 kilometriä lähellä Scheveningenin kaunista
uimarantaa ja maksoin tästä Duwolta saamastani huoneesta 370€ kuukaudessa.
Asunnossamme oli kolme kerrosta ja kaikissa kerroksissa oli asukkaita, joko yhteisissä
huoneissa tai omissa huoneissa, minulla oli näistä vaihtoehdoista jälkimmäinen eli asuin
omassa huoneessa. Huoneet olivat todella hyvän kokoisia eli ei tarvinnut olla niin sanotusti
koirankopissa. Talossamme oli kaksi erillistä keittiötä (alakerrassa ja yläkerrassa), kaksi
vessaa ja kolme suihkua, nämä kaikki fasiliteetti- ja keittiötilat olivat yhteisessä käytössä.
Duwon henkilökunta tuli kerran viikossa siivoamaan nämä kaikki yhteiset tilat ja vain oman

huoneen siivous jäi valitettavasti omalle kontolle. Asumisesta vielä sen verran, että jos
haluat päästä helpolla asunnonhakemisen suhteen vuokraa asunto Duwon kautta ja pyri
saamaan asuntosi koulun välittömästä läheisyydestä niin sanotusta ”tornista”, mutta jos
jaksat nähdä vaivaa etsimällä asuntoa yksityisiltä markkinoilta en näkisi, että tämä olisi
huono asia, koska Duwon kautta vuokratuista asunnoista joudut maksamaan vuokraa
koko kesän ajan, vaikka et paikalla olisikaan. Ja tiettyjä asioita meidänkin asunnossamme
oli pikkaisen kummallisia esimerkiksi huhtikuun lopussa patterimme lopetti toimintansa
koko talossa, soitimme tästä Duwoon ja kysyimme että mikä on vialla ja he vastasit että
patterit menevät itsestään kiinni kun lämpötila nousee tarpeeksi ylös, ok tämä selvä, mutta
kun tämä lämpötila tippui seuraavalla viikolla 10 astetta alaspäin niin eikö niiden pitäisi
alkaa uudelleen toimia? Ei kuulemma. Mutta kyllä minä kokonaisuudessani olin
tyytyväinen asuntooni.

Liikkumaan Hollannissa pääsee ehdottomasti parhaiten pyörällä. Pyöriä voi ostaa
esimerkiksi Facebook ryhmien kautta ja pyöriä saa noin 40€-90€ hintaan. Koska itse asuin
melko kaukana koulusta liikuin aluksi koulumatkani raitiovaunulla, mutta noin kuukauden
tätä käytettyäni huomasin, että siihen kuluu erittäin paljon rahaa ja päätin ostaa pyörän
joka osoittautui erittäin hyväksi päätökseksi. Jos et jaksa pyöräillä päivästä toiseen ja
haluat kulkea raitiovaunuilla kannattaa sinun hankkia OV-chipkaart, joka on Hollannin
versio Suomen matkakortista. Tällä kortilla esimerkiksi raitiovaunu matkustaminen on
hiukan halvempaa kuin kertalipun voimalla, matkakortilla maksettaessa matkanhinta
määräytyy matkustettujen pysäkkien mukaan, joten mitä enemmän pysäkkien välejä
matkustat sitä halvemmalla pääset suhteessa. Koulumatkallani oli reilu 15 pysäkkiä ja
tämä maksoi noin 1,80€ per suunta kun kertalipulla tämä matka olisi maksanut 3,00€ per
suunta. Ainut huono asia matkakortissa on, että ulkomaalaiset opiskelijat eivät saa
opiskelija-alennusta matkoista. Matkakorttiin voit ladata joko rahaa tai sitten aikaa, mutta
jos valitset aikaa tulee sinun valita myös vyöhyke/vyöhykkeet joilla liikut ja muistaakseni
tämä oli melko kallista.

Opiskelu/Kurssit
Opinnot Haagin yliopistossa IBMS-ohjelmaan kuuluvilla opiskelijoilla alkoi helmikuun 6.
päivä. Koska tulin paikalle jo tammikuun lopussa minulla oli hyvin aikaa tutustua Haagin
kaupunkiin niin kuin koulu- ja asuinkavereihinikin. Helmikuussa meillä oli muutama viikko
koulua ennen kuin olikin jo ensimmäisen loman vuoro, lomaa voisi kutsua perinteiseksi
hiihtolomaksi. Lomia kevään aikana oli hiihtoloman lisäksi pääsiäisenä ja toukokuun
alussa kuningattaren päivänä. Koulu päättyy kesäkuun alussa, jos pääsee kaikki tentit
ensimmäisellä kierroksella läpi.

Olin siis IBMS-ohjelmassa ja opiskelin niin sanotun rahoituksen paketin, johon kuului viisi
kurssia. Yhden tiputin saman tien pois, koska olin käynyt kyseisen kurssin jo
kotiyliopistossani. Paketti sisälsi opintoja niin rahoituksen kuin laskentatoimenkin
aihealueista. Näiden kurssien lisäksi kävin yhden englannin kielen kurssin. Olin kaikin
puolin tyytyväinen tähän opintopakettiin ja siinä oli myös sopivassa määrin töitä pitkin
kevättä.

Advanced Accounting

Kurssi käsitteli laskentatoimen alueita ja rahoituksen opiskelijana tämä kurssi oli itselleni
haastavampi kuin muut kurssit, koska kurssilla käytetty termistö ei ollut niin tuttua
entuudestaan. Monet täyden koulutuksen Haagissa opiskelevat opiskelijat myös pitivät
kurssia yhtenä koulun vaikeimpana ja kyllä kurssi mielestäni oli todella haastava. Kyseistä
kurssia oli kerran viikossa kolmen tunnin luento, jonka lisäksi kotiin jaettavat kotitehtävät.
Kurssilla teimme tilinpäätösanalyysiä, tilinpäätössuunnittelua, kävimme läpi kuinka IFRS
vaikuttaa näihin kaikkiin. Kotitehtävät opettaja (erittäin vaativa mies, mutta hauska mies)
jakoi joka tunnin aluksi, kotitehtäviä oli yleensä noin 60-70 monivalintakysymyksen verran
kysymyksiä, jotka eivät olleet mitään läpihuuto kysymyksiä, jotka olisi voinut tehdä kerta
lukaisemalla, vaan niihin joutui todella paneutua. Kurssista oli tentti koko lukukauden
päätteeksi. Kurssin arvosana muodostui 80% tentin arvosanasta ja 20% kotitehtävistä,
läpipääsyraja oli 55% kaikista pisteistä. Haastava, mutta hyödyllinen kurssi.

Banking & Finance

Tämä kurssi oli rahoituksen opiskelijalle melko helppo. Kurssilla oli viikoittain kahden
tunnin luento ja yksi harjoitustyö, jonka aiheen sai itse valita kunhan se jollain tavalla liittyi
pankkitoimintaan tai pankkialaan. Kurssilla kävimme läpi pankkialan toimintaa pankkialan
markkinoita, kuinka korot käyttäytyvät ja kuinka nämä määritetään jne. tämä oli semmoista
peruskauraa, mutta kurssilla oli erittäin mukava opettaja, joka oli ollut pankki- ja
investointialalla noin 40 vuotta, joten hän tiesi mistä puhui ja opetti mieluimmin käytännön
kokemuksien kautta kuin suoraan oppikirjasta. Erittäin mukava kurssi. Kurssista oli tentti
lukukauden päätteeksi. Kurssin arvosana muodostui 70% tentistä ja 30% harjoitustyöstä.

Derivatives

Kurssi johdannaisista ja niiden käytöstä sijoitustoiminnassa. Erittäin hyödyllinen kurssi
rahoituksen opiskelijalle, kyseisellä kurssilla oli sama opettaja kuin Banking & Finance
kurssilla. Kävimme läpi kuinka johdannaisia tulee käyttää hyödyksi ja kuinka näillä tulee
suojata tekemääsi tai tekemisiäsi sijoituksia. Kurssista oli tentti lukukauden päätteeksi.
Arvosana muodostui 100% tentistä.

Portfolio Management

Mielestäni paras kurssi näistä rahoituksen kursseista joita vaihtoni aikana kävin. Kurssissa
oli yksi kahden tunnin luento viikoittain ja Internet tehtävät kerran viikkoon, noin 60-80
kysymystä per viikko. Kurssi oli erittäin kattava aluksi kävimme läpi investointialaa ja
markkinoita,

perus

asioiden

päähän

palauttamisen

jälkeen

kurssi

alkoi

mennä

haastavampien ja haastavampien asioiden pariin. Kävimme läpi esimerkiksi bondin
arvonmäärittämistä, osakkeiden arvonmäärittämistä jne. Kurssista oli tentti lukukauden
päätteeksi. Arvosana muodostui 80% tentistä ja 20% Internet tehtävistä.

English Business Communication

Englannin kielen kurssi, joka mielestäni sopii opiskelijoille joilla englannin kieli ei ole
täydellisesti hallinnassa. Luentoja oli kaksi kertaa viikossa kaksi tunti per kerta, ryhmiä oli
pilvin pimein eli varmasti löydät itsellesi sopivan ajan ja jos et ehdi ”omalle” tunnille voit
mennä jonkin toisen ryhmän tunnille, koska kaikki ryhmät menevät samaa vauhtia.

Kurssilla kirjoitimme paljon kirjeitä esimerkiksi työnhakijalle kirje, jossa hän kuulee että ei
ole saanut työpaikkaa. Meillä oli myös pareittain toteutettava väittely ja työhaastattelu
nämä kummatkin arvosteltiin ja kurssi arvosana myös riippui näistä. Kurssista oli kaksi
tenttiä toinen keskellä lukukautta ja toinen lukukauden päätteeksi. Arvosana muodostui
30%x30% tenteistä, 20% työhaastattelusta, 10% väittelystä ja 10% tuntiaktiivisuudesta.
Mielestäni hyvä kurssi.

Harrastukset/Kekkerit/Matkustaminen
Haagin yliopistolta voi ostaa liikuntapassin hintaan noin 100€ jolla voit käydä kuntosalilla
koko lukukauden ja reilulla 100€:lla pääset käymään salilla ja ohjatuissa liikunta
tapahtumissa eli jumpissa. Ennen kuin saat liikuntapassin sinun tulee suorittaa koulun
vaatima kuntotesti, että he voivat varmistua että olet edes jonkinlaisessa fyysisessä
kunnossa, ettet kuukahda ensimmäisellä harjoituskerrallasi. Kaupungiltakin löytyy varmasti
kuntosalimahdollisuuksia, mutta näitä palveluita en itse käyttänyt laisinkaan. Koululla on
myös esimerkiksi sisäjalkapalloon omat joukkueensa ja kaikkia mahdollisia joukkuelajeja
pystyy harrastamaan koulun liikuntasalissa.

Kekkereistä voidaan mainita, että joka tiistai oli kestit ”Club 7” nimisessä yökerhossa
kaupungin keskustassa nämä kinkerit olivat tarkoitettu vaihto-opiskelijoille ja joka torstai oli
kestit kaupungin keskustassa lähes joka viikko vaihdellen muutaman yökerhon välillä.
Lähes kaikki yökerhot ovat todella pienen etäisyyden päässä toisistaan eli jos haluat
kesken kaiken vaihtaa toiseen se onnistuu helposti. Mutta sen verran voin sanoa, että
Club 7 tulee todella tutuksi.

Haag sijaitsee noin 30min junamatkan päästä Amsterdamin lentokentästä, joten tämä
kannattaa käyttää hyväkseen vaihtovuoden aikana. Amsterdamista pääsee lentämällä
lähes mihin päin maailmaa vain ja usein Euroopan sisällä myös melko halvalla. Junat ovat
myös melko hyvä matkustusväline, mutta monestikin melko kalliita, ainakin omasta
mielestäni. Mutta esimerkiksi Belgiaan pääsee erittäin kätevästi junalla. Ja jos olet
menossa Berliiniin älä valitse halvinta vaihtoehtoa eli bussia. Matka kestää yhteensä 12h
ja bussimatkalaisista löytyy aina ihmisiä, jotka eivät ymmärrä että penkkiä ei voi laskea
toisen syliin. Kaiken tämän hyvän lisäksi juuri kun olet nukahtamassa (kello kolmen aikaan
yöllä) bussi pääsee Saksan rajalle ja poliisisetä tulee mac lightin kanssa sohivaan silmiäsi

ja tarkastamaan passiasi, siinä sitten ei muuta kun kuuden aikaan aamulla pirteänä
tepastelemaan Berliinin katuja.

Lopuksi
Jos opiskelijavaihtosi idea on oppia tai parantaa englannin kielen taitoasi Haag ja
Alankomaat ovat tähän erittäin suositeltava vaihtoehto. Kuten olen jo aiemmin todennut
Haag on erittäin kansainvälinen kaupunki ja paikallisetkin puhuvat erittäin hyvää englantia
kanssa opiskelijoista puhumattakaan. Haagista on myös erittäin hyvät mahdollisuudet
matkustella ympäri Eurooppaa, koska Amsterdamin lentokenttä sijaitsee kaupungin
välittömässä läheisyydessä, joten tämä on myös suuri plussa valittaessa vaihtokohdetta.
Koulun opettajat olivat ainakin omasta mielestäni hyvä tasoisia, minä en tietenkään voi
puhua kuin omasta puolestani eli rahoituksen paketin opettajista. Mitä vaihtoni aikana
kuulin muista opettajista niin ei sekään palaute negatiivista ollut, joten opettajien taso oli
kaikissa aineissa hyvää.

Vaihto kevääni oli opiskelujeni parasta aikaa ja sain hyviä ystäviä eri puolilta maailmaa,
joten en ole missään nimessä pettynyt että vaihtoon lähdin ja sain vaihto keväältäni juuri
niitä asioita jota olin sinne mennyt hakemaan. Näistä voidaan mainita englannin kielen
parannus ja erittäin paljon uusia ystäviä. Jos olet edes pikkuisen harkitsemassa vaihtoon
lähtöä ja esimerkiksi Alankomaita vaihtokohteeksi, niin laita ihmeessä hakemus vetämään
ja katso mihin se johtaa! Ei muuta kuin hyviä vaihtovuosia tai puolivuosia kaikille!

