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Olin vaihdossa kevään Wienissä, Itävallan pääkaupungissa. Wien sijaitsee Itävallan itäosassa tunnin 

päästä Slovakian pääkaupunkista, Bratislavasta. Alle viiden tunnin ajomatkan päässä Wienistä 

sijaitsevat myös Saksa, Tsekki, Puola, Unkari, Slovenia sekä Kroatia. Saksankielinen Wien tunnetaan 

kulttuurista ja myös kuuluisasta ruokalajista, wieninleikkeestä. Tonavan varrella sijaitseva Wien on 

valittu monta kertaa maailman parhaaksi paikaksi asua. Minun vaihtokokemukseni tukee tätä, sillä 

kaupungissa riittää ihasteltavaa kaikille ja myös arkiset asiat, kuten julkinen liikenne toimii mainiosti. 

Mielestäni Wien ja Itävalta ei eroa paljoa Suomesta päivittäisessä elämässä ja hintatasossa. Unohdin 

kumminkin monia kertoja, ettei Itävallassa ruokakaupat ole auki pyhäpäivinä, ja kaupat muutenkin 

menevät kiinni jo iltakahdeksalta arkisin. 

Suoritin vaihto-opintoni Wienin teknillisessä yliopistossa Vuonna 1815 perustettu yliopisto sijaitsee 

Wienin keskustan alueella, Karlsplatzin metroaseman lähettyvillä. Kurssini koostuivat 

samantyylisesti luennoista, harjoitustehtävistä sekä tenteistä kuin Suomessa. Opiskelukielenä oli 

englanti, vaikkakin useimmat kurssit pidetään saksaksi Wienin teknillisessä yliopistossa. Kurssini 

koostuivat sähkötekniikan, talouden sekä saksan kielen kursseista. Lukukausi alkoi maaliskuun 

alussa ja loppui kesäkuun lopussa, mikä on lähes kaksi kuukautta Suomea myöhemmin. Tämä tuokin 

lisää haastetta kesätöiden etsintään, sillä monet työnantajat haluavat aloittaa työsopimuksen jo 

toukokuun alussa. Opiskelijajärjestöt huolehtivat, että vapaa-ajalla ei aktiviteetit lopu. Lähes 

päivittäin on jotakin elokuvailloista grillausiltoihin sekä souturetkiin. He järjestävät matkoja muihin 

kaupunkeihin Itävallassa sekä lähellä oleviin maihin. 

Asuin Wienin 19. kaupunginosassa, noin 25 minuutin päässä yliopistolta. Asuin 8-kerroksisessa 

opiskelija-asuntolassa, jossa minulla oli oma huone, pesuhuone sekä vessa. Keittiön jaoin 15 

opiskelijan ja nuoren työssäkäyvän kanssa. Kämppikseni tulivat Aasiasta, Euroopasta, Afrikasta sekä 

Etelä- ja Pohjois-Amerikasta. Tämä antoi minulle helpon mahdollisuuden tutustua samassa 

elämäntilanteessa oleviin ihmisiin ympäri maailmaa, mikä oli minulle erittäin opettavainen 

kokemus. Myös negatiivisia kokemuksia sain kokea, sillä ruuat katosivat jääkaapista omille teille 

monia kertoja.  

Suosittelen kaikkia lähtemään vaihtoon, keillä on mahdollisuus. Omasta kokemuksestani voin sanoa, 

että vaikka epäröin vaihtoon lähtöä, niin vaihdon aikana ja sen jälkeen en ole joutunut katumaan 

päätöstäni. Vaihdon aikana voi helposti matkustaa tai asua paikassa, mutta ei Suomessa opiskellessa 

tai työskennellessä ole mahdollisuutta. Oma kielitaitoni kehittyi selvästi, sain uusia kavereita, opin 

paljon uusia asioita eri kulttuureista sekä maista. Myös opin tuntemaan Suomea paremmin, sillä 

jouduin vastailemaan moniin eri kysymyksiin Suomesta. Erityisesti opin kuinka hyvin Suomessa 

otetaan huomioon opiskelijat ilmaisella koulutuksella sekä kuinka hyvää taloudellista tukea me 

saamme valtiolta verrattuna muihin maihin.  
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