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Raportti vaihto-opiskelustani Etelä-Koreassa  
 

Suoritin 2019 kevätlukukauden Etelä-Korean korean 

väkiluvultaan suurimmassa kaupungissa Soulissa. Soul on 

todella vilkas kaupunki ja täynnä erilaista nähtävää. 

Gangnamin upeista pilvenpiirtäjistä Bukhasanin kauniisiin 

vuoristomaisemiin. Liikkuminen tapahtuu pääsääntöisesti 

metrolla ja busseilla. Julkinen liikennöinti on tehty todella 

helpoksi ja edulliseksi Soulissa. Maksukortin saa kioskista ja 

puhelimen offline sovelluksilla löytää reitit ja aikataulut 

helposti. 

Koreassa työpäivät ovat todella pitkiä ja illat ovat vielä pidempiä. Korealainen ruoka on todella 

hyvää ja vaihtelevaa grillatusta possusta friteerattuun kanaan ja mereneläviin. Korealaiset 

tykkäävät syödä paljon ulkona ja alkoholikulttuuri on voimakkaasti mukana. Kaupunki elää 24/7. 

Vaikka päivittäin ihmiset juovat alkoholia, kaduilla on todella turvallista kulkea mihin aikaan 

tahansa. Valvontakameroiden jatkuvaan läsnäoloon täytyy kuitenkin tottua. Ihmiset ovat todella 

mukavia ystävällisiä, vaikka englannin kielen taito ei suurella osalla asiakaspalvelijoista taitu. 

Hintataso kaupoissa on samaa luokkaa kuin suomessakin, mutta ravintoloissa syöminen 

huomattavasti edullisempaa. Koreassa usein annokset ovat tarkoitettu jaettavaksi.  

Korealaiset myyvät vain omia tuotteitaan, mikäli mahdollista. Esimerkiksi puhelinmarkkinoilla on 

kaksi valmistajaa Samsung ja LG. Myöskään tarvikkeita muiden merkkisiin puhelimiin ei löydy. 

Kadut täyttyvät Huyndai- tai Kia -merkkisistä autoista. Paikalliset opiskelijat haluavat usein töihin 

juuri näihin isoihin yrityksiin, joilla turvata työpaikka ja talous tulevaisuudessa. 

Soulista on hyvät kulkuyhteydet tehdä viikonloppureissuja itä-Aasiassa. Tokyo on 2,5 h lennon 

päässä, Hong Kong ja Filippiinit ovat n. 4 h lennon päässä. Korean Jeju on myös näkemisen 

arvoinen saari Korean niemimaan Lounais- puolella.  

Kohdeyliopistoni oli Seoul National University of Science & Technology, lyhennettynä SeoulTech. 

Pääsin asumaan kampuksella sijaitsemaan kansainväliseen opiskelija-asuntolaan. Asuminen 

kampuksella helpottaa päivittäistä elämää todella paljon, kun jokaiselle luennolle on maksimissaan 

10 minuutin kävelymatka sekä huoneessa on oma keittiö. SeoulTechin kampus sijaitsee kaupungin 

laidalla, mutta hyvien kulkuyhteyksien vuoksi se ei ole haittatekijä. Positiivinen asia on, että 

kampuksen lähistöllä ei ole turistikohteita eikä hotelleja. Näin lähellä sijaitsevien kauppojen sekä 

ravintoloiden työntekijät kohtelevat ulkomaalaisia opiskelijoina eikä niinkään turisteina. 

Kurssien valinnat menivät ainakin kolme kertaa uusiksi järjestelmän kankeuden ja hankaluuden 

takia. Kun viimeisen kerran pääsin valitsemaan kursseja, niin valitsemani kurssit olivat joko täynnä 

tai niiden luennot menivät päällekkäin jonkun toisen valitsemani kurssin luentojen kanssa. Eli jos 

haluaa valita kursseja SeoulTechissä, on pidettävä huoli, ettei kurssien luennot mene päällekkäin 

toisen valitun kurssin kanssa. SeoulTechin järjestelmä on absoluuttisen taipumaton tässä asiassa. 
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Kaikkien kurssien professorit puhuvat hyvää englantia ja luentojen sekä kotitehtävien määrä oli 

oppimisen kannalta hyvä. Useat englainnin kielellä opettevat professorit olivat opettaneet 

Yhdysvalloissa yliopistoissa. Lukukauden puolessa välissä oli kaikkien kurssien mid-term -tentit ja 

lukukauden päätyttyä oli final -tentit. Luentojen pituudet olivat 50 min ja peräkkäiset luennot 

pidettiin usein yhteen ja näin ollen pituus oli 1 h 40 min.  

Sähköisen talotekniikan opiskelijana kiinnitin paljon huomiota ulospäin näkyvään talotekniikaan 

rakennuksissa. Julkisivujen valaistukset monissa rakennuksissa olivat suorastaan taideteoksia ja 

rohkeiden arkkitehtuuristen taidonnäytteiden valaistuksella rakennukset olivat tuotu 

erinomaisesti esille. Ulkoinen olemus sisätiloissa on usein toteutettu kohtalaisen hyvin, mutta 

säätötekniikka tuntui olevan olematon. Valaistuksessa yritetään kovasti hienoa lopputulosta, 

mutta häikäisy sekä varjot usein heikentävät tilan valaistuksen laatua. Luentotilojen ilman 

lämpötila oli usein liian kylmä tai liian kuuma, mikä tuntui oudolta, sillä kaikki tekniikka näytti 

olevan uusinta uutta. 

 

Omat kokemukseni ovat positiivisia ja suosittelen Etelä-Koreaa vaihtomaaksi. Jos päätyy 

valitsemaan SeoulTechin, suosittelen olemaan tarkkana kaikkien paperitöiden kanssa, muuten 

tulee varmasti hieno kokemus.  

 

 

 

 

 


