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ALKUSANAT
Hei uusi opiskelija!
Onneksi olkoon opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa Riikaan!
Muistan itse, kun sain tietää opiskelupaikasta: riemu, pelko, jännitys ja into kamppailivat kaikki huomiostani
yhtä aikaa, sydän hakkasi kuin pienellä kaniinilla ja välillä tuntui ettei saisi henkeä. En ollut uskoa onneani
todeksi, vaikka samalla minua pelotti aivan hirveästi. Lääketieteen opinnot olivat minun – kuten myös monen
muun – suurin unelma maailmassa, ja olin ollut valmis tekemään mitä tahansa saavuttaakseni tavoitteeni. Myös
muuttamaan.
En kuitenkaan ollut kuvitellut, että joudun muuttamaan näin kauas. Aivan toiseen maahan ja tuntemattomaan
kaupunkiin. Mutta medisiinarin on tehtävä mitä medisiinarin on tehtävä, joten pakkasin kamani kuuden viikon
varoajalla ja siirsin elämäni ”lätäkön toiselle puolelle”. Se oli iso hyppy. Ja silloin arvostin jokaista
tiedonmurua, jonka saatoin saada yliopiston ja RiSLOn nettisivuilta, sekä blogeista.
Tämä Fuksipaketti on tehty juuri sinua varten: sinua, joka mietit kuumeisesti, mitä pitää tehdä ja mitä ottaa
huomioon, kun muuttaa Latviaan. Miten pitäisi toimia vakuutuksien kanssa? Jostain pitäisi varmaan asuntokin
saada ja olisi kiva kuulla hieman siitä, minkälainen tuleva yliopisto on ja miten opinnot menevät. Entäpä
terveydenhuolto Riiassa? Fuksipaketti yrittää vastata juuri näihin kysymyksiin, niin että pääset alkuun
elämässä uudessa kotikaupungissa.
Jos et mitään muuta jaksa lukea, niin suosittelen käymään ainakin läpi Uuden opiskelijan muistilistan (s.10)!
Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tekemässä vuoden 2018 fuksipakettia: niin sen
kirjoittajia kuin tarkistajiakin. Mikko Klemola on ollut tämän projektin ykkös byrokratia-asiantuntija ja Aurora
Lövegren on tuonut mukaan tärkeää LU-näkökulmaa. Erityiskiitos kuuluu niin ikään Eva Blankelle (os.
Tuuppa), jonka alkuperäiseen fuksipakettiin tämäkin tietopommi vahvasti pohjautuu.

Essi Nuutinen
RiSLON päätoimittaja 2018
MF RSU LK3
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1. RiSLO ry
Niin että mikä RiSLO?
RiSLO (Riian Suomalaiset lääketieteen opiskelijat) on vuonna 2012 perustettu opiskelijajärjestö Suomesta
tuleville lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijoille Riiassa. Liitännäisjäseniksemme pääsee myös
lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat, joilla ei ole omaa suomalaista etujärjestöä opiskelumaassaan,
ja löytyypä meillä liitännäisjäseninä Latviassa eläinlääketiedettä opiskelevia! RiSLO on Suomen
Medisiinariliiton (SML) alla toimiva kandiseura, aivan kuten kaikki Suomessakin toimivat kandiseurat.
RiSLOn hallitukseen kuuluu myös SML-edustaja, jonka tehtäviin kuuluu meidän ”ulkomaisten” edunvalvonta
Medisiinariliiton hallituksessa.
RiSLO on nuoresta iästään huolimatta kasvanut paljon. Piskuinen 30 ihmisen kandiseura on paisunut nopeasti,
kun Riian suosio opiskelukaupunkina on kasvanut vuosi vuodelta, eikä tahti näyttä hidastuvan. Vuoden 2018
alussa jäseniä oli jo yli 200! RiSLO on kuitenkin ottanut kasvupyrähdyksen haasteet avosylin vastaan.
Kandiseura järjestää jäsenille lukuisia tapahtumia ympäri vuoden – niin koulutustilaisuuksia kuin juhliakin –
sekä pitää yllä kontakteja Suomeen ja Suomessa vaikuttaviin (tuleviin) työnantajiin. Vuosittain suomalaiset
lääkefirmat, yksityiset lääkärikeskukset ja välitysfirmat tulevat Riikaan pitämään koulutuksia, illallisia ja
illanviettoja – nämä ovat saavuttaneet suuren suosion jäseniemme keskuudessa. Lisäksi RiSLO on tuonut
Riikaan rakkaita perinteitä Suomen yliopistoelämästä, kuten sitsit, vuosijuhlat, kandiaiset, sekä viimeisimpänä
– muttei suinkaan vähäisimpänä – RiSLOn omat iki-ihanat haalarit. RiSLOlta saat myös opintojen alussa oman
tuutorin, joka on tukenasi opintojen alussa.
Tiivis opiskelijayhteisö auttaa sopeutumaan uuteen maahan ja opiskelukulttuuriin. RiSLOn jäsenien sisäisestä
Facebook-ryhmästä huudellaan apua niin pieniin kuin suuriinkin ongelmiin: oli sitten kyse tenttitärpeistä,
lastenhoitoavusta, renkaan vaihtamisesta tai hammaslääkärisuosituksista. Apua löytää, kun sitä pyytää. Lisäksi
vanhemmilta kollegoilta saa kullanarvoisia neuvoja ja vinkkejä opiskeluun tai amanuenssuuri-kokemuksiin
liittyen. Opinnot ovat haastavat ja (ainakin RSUssa 2. opiskeluvuosi oman kokemukseni mukaan) hyvin
rankat. Sitä suuremmalla syyllä RiSLO on olemassa: tarjoamassa vertaistukea ja turvaa. Juhlissa pääsee
matalalla
kynnyksellä
tutustumaan uusiin ihmisiin,
joista
voi
muovautua
opiskeluaikojesi
tukipilarit,
eikä
verkostoitumisen
tärkeyttä voi vähätellä!
Lisää RiSLOn menneistä
tapahtumista, sekä jäsenistön
työ- ja vaihtokokemuksista
kannattaa käydä lukemassa
kandiseuran kaksi
kertaa
vuodessa
ilmestyvässä
verkkolehdestä
Lapsus
Calamista!
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2. YLIOPISTOT
2.1. RSU – Riga Stadinš University
RSU:ssa on mahdollista opiskella sekä lääketiedettä, että hammaslääketiedettä ja molempiin näistä on
mahdollista hakeutua kaksi kertaa vuodessa: joko syyskuussa tai helmikuussa alkavaan koulutukseen.
Lääkärikoulutus RSU:ssa on jaettu kolmeen eri osaan – basic (2 vuotta), preclinical (1 vuosi) and clinical
subjects (3 vuotta) koostuen pakollisista ja valinnaisista aineista. Opiskelu tapahtuu 10-16 hengen ryhmissä ja
lukuvuodessa on kaksi lukukautta eli semesteriä – pääsääntöisesti syyslukukausi on syyskuusta tammikuuhun
ja kevätlukukausi helmikuusta kesäkuuhun. Suomen opetusjärjestelmää soveltaen RSU:n kaksi ensimmäistä
vuotta ovat prekliinisiä ja neljä viimeistä kliinisiä. Useat aineet koostuvat tuntiopiskelusta (engl. practical
class), jotka ovat pakollisia ja korvattavia mikäli olet esimerkiksi sairauden takia poissa, ja luennoista (engl.
lecture), jotka eivät olet pakollisia, mutta niissä olisi suositeltavaa käydä – opettajilla on yllättävän hyvä
kasvomuisti ja joskus he keräävät opiskelijoiden nimet ylös.
Opiskelumetodit ja -tyylit vaihtelevat jo suomalaisten tiedekuntien välillä suuresti, joten RSU:ssa opiskelua
on vaikea verrata suomalaiseen opintojärjestelmään. Latviassa suoritettu lääkärikoulutus on hieman
teoreettisempaa ja perinteisempää kuin Suomessa, mutta opintojen ydinsisältö on kuitenkin loppujen lopuksi
hyvin samanlainen.
RSUssa ensimmäistä vuotta aloittavalla opiskelevalla pitää olla mukanaan ainakin yksi valkoinen lääkärin
takki, peruslaskin ja värikynät mahdollisimman monella eri pinkin ja lilan sävyllä varustettuna (histologian ja
embyologian tunteja varten, usko pois tulet tarvitsemaan niitä paljon!). Joistakin aineista on mahdollista
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saada ’Autopass’, joka vapauttaa lopputentistä mikäli välitenteistä on saanut riittävän hyvät numerot – 7 tai
tästä paremman. Poissaoloja saa olla useimmissa aineissa maksimissaan 20-30% opetuskerroista per kurssi ja
niistä tulee olla useimmissa tapauksissa lääkärin todistus. Kurssin alkaessa opettajan tulee mainita, mikä
käytäntö kyseisellä kurssilla on – ellei hän automaattisesti kerro, muistakaa kysyä asiasta omaksi
parhaaksenne, jotta väärinymmärryksiltä vältytään myöhemmässä vaiheessa. Jos kurssilla suoritetaan
viikkotestejä, ne saattaa joutua uusimaan joko laitoksen virallisena uusintapäivänä tai erikseen opettajan
kanssa sovittuna ajankohtana.
Välitenttejä (engl. colloquium tai suomalaisittain lyhennettynä collo) saa tehdä enintään kolme kertaa ja
lukukauden lopussa tehtäviä lopputenttejä (exam) vain kahdesti tietyn ajanjakson sisään. Mikäli ei kolmas
collo tai toinen exam ei mene läpi hyväksytysti, niin opiskelijan täytyy uusia tämä kurssi kokonaan, eikä saa
edetä seuraavalle lukukaudelle. Silloin opiskelija niin sanotusti ”putoaa semesteriltä”. Tämä tarkoittaa myös
uuden sopimuksen tekemistä yliopiston kanssa, joka tarkoittaa sitoutumista myös niihin lukukausimaksuihin,
jotka ovat uudella vuosikurssilla voimassa.

FACULTY OF MEDICINE
Basic subjects
Kahtena ensimmäisenä opiskeluvuonna keskitytään saamaan monista eri maista ja opetuksellisista
lähtökohdista tulleita opiskelijoita ns. samalle viivalle opiskelemalla anatomiaa, histologiaa, solubiologiaa,
ensiapua, genetiikkaa, kemiaa, biokemiaa, fysiikkaa sekä humaanisia aineita, kuten filosofiaa, psykologiaa ja
latvian kieltä ja lääketieteellistä latinaa. Tarinoita ensimmäisestä opiskeluvuodesta on yhtä monta kuin itse
opiskelijoitakin, mutta yleisesti ottaen opiskelutaakka itsessään ei ole vielä suuri ja prioriteettina onkin löytää
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itselleen parhaat opiskelumetodit, kasvattaa kärsivällisyyttä ja itsekuria istua kirjastossa tai kotona työpöydän
ääressä tunnista toiseen, päivästä toiseen, viikosta toiseen… Lisäksi tärkeää on kehittää englannin kielitaitoa
ja tutustua uuteen opiskelukaupunkiin, paikallisiin ja tietysti kanssaopiskelijoihin, joiden kanssa saattaa viettää
seuraavat kuusi vuotta elämästään.
Preclinical & Clinical subjects
And this is when the fun starts!
Kolmannen lukuvuoden aikana pikkuhiljaa päästään enemmän ja enemmän kliinisiin aiheisiin patologian,
kardiologian ja reumatologian myötä, mutta käydään yhä muutamia prekliinisiä opintoja kuten farmakologia.
Klinikkavaiheen opinnoissa (4. vuosi eteenpäin) opinnot ovat sykleissä (esimerkiksi 4vkoa gynekologiaa,
tentti. Toinen aihe, tentti. Repeat), jolloin syvennytään eri kliinisiin oppiaineisiin, kuten kirurgiaan ja
sisätauteihin. Opintojen loppuvaiheessa tehdään myös ”thesis”, joka vastaa hieman Suomessa suoritettavia
syventäviä opintoja, vaikka onkin paljon suppeampi tutkielma.
State exam 6. vuoden lopussa on kolmiosainen ja kolmipäiväinen. Koe pitää sisällään kirjallisen osan, practical
skills-osion (jossa voit saada tehtäväksesi vaikkapa papa-näytteen oton) ja potilaan kanssa työskentelyn.

2.2. LU – Latvijas Universitāte
Latvijas Universitāte on Latvian vanhin yliopisto, joka perustettiin vuonna 1919. Yliopiston päärakennus
sijaitsee Riian keskustassa, osoitteessa Raina Bulvāris 19. Yliopiston eri tiedekuntia sijaitsee ympäri
kaupunkia. Suurin osa on kuitenkin jo keskitetty yliopiston uudelle kampukselle, joka sijaitsee Tornkalnsissa.
Kampuksella on yksi valmis toimiva rakennus ja uusia rakennetaan koko ajan. LU:n sisäänottoaika on kerran
vuodessa, syksyisin. Aiemmin sisäänottomäärä oli n. 10-15 ulkomaalaista opiskelijaa per vuosi. Nyt viime
vuosien aikana sisäänottomäärä on kasvanut ja uusia ulkomaalaisia opiskelijoita otetaan noin 30-40 vuodessa.
Latvialaisia on n. 80 per vuosikurssi.
LU MF (Latvijas Universitāte Medicīnas Fakultāte) on vuosittaisia perinteitä. Syyskuussa päivää ennen
koulujen alkua on Aristotles-juhlat. Joulukuussa on joulutanssiaiset, ”Christmas ball” ja keväällä
järjestetään ”annual scientific conference of students”, jossa opiskelijat pääsevät esittämään omia
tutkimuksiaan.
Opinnot alkavat syyskuun alussa ja kestävät jouluun asti. Tammikuussa on tenttijakso, jonka jälkeen on parin
viikon talviloma. Helmikuun alussa opinnot jatkuvat uudestaan. Pääsiäislomaa meillä on noin viikon verran.
Opetus loppuu touko-kesäkuun vaihteessa. Kesäkuussa on taas tenttijakso ja yleensä viimeiset tentit ovat
ennen juhannusta. Jos sairastuu, on hyvä käydä lääkärissä ja saada poissaolotodistus, tällöin on helpompaa
sopia opettajien kanssa, miten poissaolot korvataan. Suurimmassa osassa opetusta on pakollinen läsnäolo ja
opettajilla on nimilistat, josta he tarkistavat paikalla olevat. Jos täytyy olla poissa koulusta niin kannattaa
hyvissä ajoin kysyä opettajalta ja sopia etukäteen. Yleensä, jos on hyvä syy, opettajat ovat joustavia ja
ymmärtäväisiä.
Opinnot jakautuvat preklinikka- ja klinikkavaiheeseen. Ensimmäiset kaksi vuotta ovat prekliinisiä, jolloin
opetukseen kuuluu lääketieteen perusopintoja, kuten anatomiaa, solubiologiaa, histologiaa, biokemiaa ja
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fysiologiaa. Latvian kielen opinnot alkavat myös heti ensimmäisestä semesteristä alkaen ja kestävät
ensimmäiset viisi semesteriä. Preklinikan aikana on sekä suullisia että kirjallisia kokeita. Yleensä kurssin
aikana on välikokeita, ”colloquium” tai ”colloq”, ja joissakin aineissa opettajat pitävät viikkotestejä.
Semesterin lopussa on lopputentit, ”exam”, johon kuuluu koko kurssin aiheet.
Kolmas vuosi on siirtymävuosi preklinikasta klinikkaan. Tällöin opintoihin kuuluu mm. farmakologia,
propedeutiikka, patologiaa ja kirurgiaa. Vuoden aikana harjoitellaan potilaan tutkimista ja haastattelemista, eli
anamneesin ottamista, latviaksi. Patologiassa opitaan kehon erilaisista mekanismeista ja tautien syntymisestä.
4. ja 5. vuosi ovat klinikkavuosia, jolloin opetus on kliinistä. Semesterit alkavat luentoviikolla, jonka jälkeen
itse kurssit alkavat. Kurssit käydään sykleissä, eli keskitytään yhteen aineeseen 2-4 viikkoa jonka jälkeen
kurssi on suoritettu. Tentit suoritetaan joko tenttijaksolla tai heti kurssin loputtua, riippuen aiheesta ja miten
saa sovittua opettajan kanssa. Opetusta on yleensä aamupäivisin, jolloin keskitytään päivän aiheeseen ja
käydään potilaita tutkimassa tai seuraamme toimenpiteitä. Iltapäivät ja illat valmistellaan seuraavan päivän
aiheita.
Viimeisen vuoden aikana syksyllä on vielä tavallista opetusta, mutta kevät on harjottelupainotteinen.
Viimeisen vuoden aikana on myös tarkoitus tehdä ”diploma work/thesis”, joka vastaa suomessa lääkiksen
syventäviä opintoja. Viimeisen vuoden keväällä on myös lopputentti, ”state exam”. LU:ssa state exam
jakautuu neljään vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on lopputyön väittely tilaisuus, jossa esität oman lopputyön
ja professorit kysyvät kysymyksiä. Toinen vaihe on käytännön koe sisätaudeissa. Tässä osiossa saat
sisätautisen potilaan, jonka tutkit, teet kliinisen diagnoosin ja suunnittelet potilaan jatkohoidon. Kolmas vaihe
on käytännönkoe kirurgiassa, jossa tutkitaan potilas ja tehdään jatkohoitosuunnitelma. Viimeinen vaihe on
teoreettinen osio, jossa saat kolme kysymystä, yksi kirurginen, yksi sisätautinen ja viimeinen voi olla
gynekologia, obstetriikka, pediatria tai neurologia.
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2.3. Senioriopiskelijan vinkkejä fukseille
• Hanki valkotakki. Tulet tarvitsemaan sitä jo heti ensimmäisellä anatomian tunnilla.
• Värikynät on hyvä hankkia. Solubiologiassa, histologiassa ja embryologiassa tulette tarvitsemaan niitä
paljon (etenkin pinkin ja lilan eri sävyjä)!
• Kannattaa valmistautua seuraavan päivän tunneille, niin pysyt paremmin kärryillä. Jos olet vähän
tutustunut tuleviin aiheisiin, saat opetuksesta enemmän irti.
• Varatkaa hyvin aikaa liikkumiseen paikasta toiseen julkisilla kulkuvälineillä, jotta ette tule myöhässä
tunneille.
• Reippaalla mielellä ja hyvällä asenteella pääsee pitkälle :)
• Aina voi kysyä vanhemmilta opiskelijoilta!

KUVA: Essi Nuutinen
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3. UUDEN OPISKELIJAN
MUISTILISTA
•

Tee tilapäinen muuttoilmoitus osoitteessa http://www.muuttoilmoitus.fi.

•

Ano
Kelalta
Suomen
sosiaaliturvaan
kuulumisen
jatkamista
viidellä
vuodella
(http://www.kela.fi/lomakkeet-yhteistyokumppanit > Maasta- ja maahanmuutto > Muutto ulkomaille
tai työskentely ulkomailla)

•

Muista anoa opintotuki Kelalta ja opintolaina pankilta!

•

Hanki matkavakuutus ja selvitä tarkasti, mitä se kattaa! Lisää kannattaa lukea sivulta: 14

•

Tilaa Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC), jos sinulla ei sitä vielä ole
https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.
Korttia
näyttämällä
saat
julkisista
terveydenhuollon laitoksista, esimerkiksi Paul Stradinsin ensiavusta, apua samaan hintaan paikallisten
kanssa. EHIC-kortilla on lähtökohtaisesti oikeus saada vain välttämätöntä ja ensiapuluontoista hoitoa.
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4. ENNEN OPISKELUJEN ALKUA
4.1. Opintojen tuet ja edut
KELA
Kun opiskelet koko tutkintosi LU:ssa tai RSU:ssa, olet oikeutettu nostamaan Kelalta opintorahaa, asumislisää
ja olet oikeutettu valtion takaamaan opintolainaan. Opintoraha + asumislisä tulee kerran kuukaudessa tilillesi
aina kuun ensimmäisenä päivänä. Opintotukea maksetaan Latviassa opiskeleville kymmeneltä kuukaudelta
vuodessa (syyskuu-kesäkuu).

• Opintoraha (max): 250,28€/kk (kun olet lapseton, täysi-ikäinen, etkä asu vanhempiesi omistamassa
asunnossa)

• Asumislisä: 75,68€ - 210€/kk
• Opintolaina: 800€/kk, eli 8000€/vuosi.

OPISKELIJAKORTTI
Saat opintojesi alussa yliopistoltasi opiskelijakortin, mutta se valitettavasti ei käy Suomessa käyttäessäsi
julkisia kulkuneuvoja, kuten VR:ää ja Matkahuoltoa. Et ole myöskään oikeutettu opiskelijoiden ateriatukeen
opiskelijaruokaloissa, joten valitettavasti yliopistoruokalat ovat ulkomailla opiskelevien ulottumattomissa.
Ulkomaalainen opiskelijakortti (yliopiston oma tai ISIC) ei myöskään yleensä kelpaa opiskelija-alennuksen
saamiseen esimerkiksi sairaaloiden ruokaloissa. Muissa tapauksissa (kampaajat, ravintolat, uimahallit yms.)
voit saada opiskelija-alennusta ISIC-opiskelijakortillasi. Kaupunkien julkisen liikenteen (esim. HSL)
opiskelija-alennuksia ei myönnetä ulkomailla opiskeleville.
Jos haluat opiskelija-alennuksen VR:ää ja Matkahuoltoa varten, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
1) Hanki ISIC opiskelijakortti ja siihen Matkahuollolta opiskelija-alennusta varten voimassaolotarra.
Huomioi, että ISIC opiskelijakortti yksinään ei kelpaa VR:lle opiskelija-alennusta varten!!
ISIC opiskelijakortin tilausohjeet: https://isic.lv/en/pieteikties/isic Tilausta varten tarvitset läsnäolotodistuksen
yliopistoltasi ja valokuvan.
2) Matkahuollon opiskelijakortti
Matkahuollon opiskelijakortin/-tarran ehtona on, että saat nostettua Kelalta opintotukea. Korttia hankkiessasi
tarvitset mukaasi passikuvan, Latvian yliopistosi opiskelijakortin TAI todistuksen läsnäolosta oppilaitoksestasi
sekä Kelan todistuksen siitä, että olet oikeutettu opintotukeen (opintotukipäätös) ja henkilötodistuksen (passi,
ajokortti tai virallinen poliisin myöntämä henkilökortti).
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4.2. Opintojen hyväksiluku feat. ”10-vuoden sääntö”
05/2018 alkaen Valvira on muuttanut tulkintaansa niin sanotussa ”10-vuoden säännöstä” opintojen
hyväksilukujen suhteen. Tämä on suuri helpotus – ei pelkästään meille ulkomaalaisille opiskelijoille – vaan
kaikille lääketieteenopiskelijoille.
PÄHKINÄNKUORESSA
• Kun aloitat lääketieteen opinnot, opinnot on suoritettava kymmenessä vuodessa, tai muuten menetät
oikeutesi toimia lääkärin sijaisena (ns. kesäkandi) neljännen ja viidennen lukuvuoden jälkeen. Saat yhä toimia
amanuenssina. Kun opintosi ovat valmiit, niin luonnollisesti olet valmis lääkäri ja saat tehdä normaalisti töitä.
• Ennen Valvira otti tähän ”kymmeneen vuoteen” huomioon opinnot, jotka olit saattanut hyväksiluettua
aiemmista opinnoistasi. Tämä koski esimerkiksi entisiä sairaanhoitajia, jotka olivat hyväksilukeneet kursseja
vanhoista opinnoistaan (vaikkapa kemia tai ensiapu). Jos siis olit opiskellut tämän kemian kurssin vuonna
2000 ja valmistumassa lääkäriksi vasta 2011, et saanut tehdä töitä 5. vuoden kandina sen jälkeen, kun 10 vuotta
oli tullut täyteen.
Tämän vuoksi uusien opiskelijoiden on ollut tärkeä tähän asti punnita tarkasti, kannattaako vanhoja kursseja
hyväksilukea vai ei, eikä RiSLOn hallitus ole sitä suositellut, jos aikaraja on käynyt tiukaksi. Nykyään
kuitenkin kymmenen vuoden aikaraja alkaa siitä, milloin olet aloittanut lääketieteenopinnot yliopistossasi, eikä
siitä milloin ensimmäinen kurssi (aiemmista opinnoista) on suoritettu. Valviran kannan muutos keväällä 2018
onkin ollut hyvin rohkaiseva ja helpottava meille opiskelijoille, etenkin niille, jotka tekevät toista tutkintoa.

12

RiSLO

2018

4.3. Muuttoilmoitus Suomeen
Suomen kotikuntalaki velvoittaa tekemään muuttoilmoituksen ulkomaille muutettaessa. Muuttoilmoitus
ulkomaille kannattaa tehdä vain tilapäiseksi, ei vakinaiseksi – vakinaisen muuttoilmoituksen tekeminen
ulkomaille poistaa sinut suomalaisen sosiaaliturvan piiristä. Yliopisto opastaa Latviassa tehtävien
maahanmuuttoasioiden suhteen, mutta myös Suomessa on tehtävä järjestelyjä.
Muuttoilmoituksen tekeminen onnistuu helpoiten internetissä osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Ilmoitus
tehdään tällöin Postin palveluun, jossa voi valita heti alussa välittyykö tieto muutosta vain maistraatille,
Postille vai molemmille. Vähintään maistraatille tieto on lakisääteisesti ilmoitettava. Mikäli ulkomaan
tilapäisen osoitteen on halunnut ilmoittaa myös Postille, voidaan valita, minne henkilökohtaisen postin lähetys
tehdään – Suomen vakinaiseen kotiosoitteeseen vai ulkomaille tilapäiseen osoitteeseen.
Rinnakkaispostiosoitteita voi hallinnoida postin sivuilta. Mikäli et halua ilmoittaa ulkomaan tilapäistä
osoitettasi Postille tai valitset Suomen osoitteen postiosoitteeksesi (tilanteessa, jossa ilmoitat tilapäisen
osoitteen postille ja maistraatille) tulee kaikki postisi Suomen vakinaiseen osoitteeseen. Huomioi myös, että
osa virallisista posteista saatetaan lähettää vakinaiseen osoitteeseesi Suomessa riippumatta siitä mitä olet
ilmoittanut postiosoitteiksi postille. Varmista siis, että sinulla on joku luotettava henkilö Suomen osoitteessa
mahdollista postia avaamassa.
Kun teet muuttoilmoitusta nettipalvelussa, voit palvelun sivulla 2/4 valita jääkö Suomen osoite esimerkiksi
vanhempien luokse voimaan sinun vakinaisena osoitteena kohdassa: ”Jääkö tilapäisessä muutossa muita
asuinosoitteita voimaan?”. Tällöin klikkaa kohtaa: ”Kyllä jää. Kirjoitan osoitteet kohtaan Lisätiedot
maistraatille”. Muista tällöin kirjoittaa aivan sivun oikeassa alalaidassa olevaan lisätietokenttään Suomen jäävä
vakinainen osoitteesi. Valitse myös kotikuntasi tiputusvalikosta sivun alalaidassa.
Tilapäinen muutto ulkomaille on lähtökohtaisesti korkeintaan yhden vuoden pituinen, mutta poikkeuksen
muodostaa kuitenkin muun muassa toisessa EU-maassa opiskeleminen, jolloin tilapäisen muuton ehdot
täyttyvät opiskelun pituudesta riippumatta. Nykyään tilapäiselle muutolle pitää antaa muuttoilmoitusta
tehdessä päättymispäivä, jonka voi helposti laittaa esimerkiksi aina lukuvuosi kerrallaan (esim. 1.9.201830.6.2019). Tällöin pitää tehdä aina uusi tilapäinen muuttoilmoitus uuden lukuvuoden alussa. Tilapäinen
muuttoilmoitus tulee tehdä uudestaan myös, mikäli muutat uuteen osoitteeseen Latviassa.

4.4. Suomen sosiaaliturva
Huomioi, että Kelalta tulee anoa erikseen Suomen sosiaaliturvan kuulumista opiskeluiden ajaksi (5 vuotta
kerrallaan). Tähän on Kelan asiointipalvelussa oma lomake ja sen voi täyttää ja lähettää sähköisesti.
http://www.kela.fi/lomakkeet-yhteistyokumppanit → Maasta- ja maahanmuutto → Muutto ulkomaille tai
työskentely ulkomailla.
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4.5 Ulkomailla opiskelevan vakuutus
Selvitä tarkasti oman vakuutusyhtiösi kanssa vapaaehtoisten vakuutuksesi (esim. matkavakuutus,
sairaskuluvakuutus, tapaturmavakuutus) voimassaolo opiskelujesi ajaksi.
Pelkkä vakuutusmaksun maksaminen ei tarkoita sitä, että vakuutusturva olisi voimassa ja
vakuutusyhtiöllä olisi velvollisuus korvata vahinkoa vahingon sattuessa.
Kerro totuudenmukaisesti tilanteestasi, että olet lähdössä opiskelemaan seuraavaksi kuudeksi vuodeksi
Latviaan, jossa oleskelet mitä todennäköisemmin yli 183 päivää (6 kk) vuodessa, mutta säilyt kuitenkin koko
opiskeluajan Suomen sosiaaliturvan piirissä sekä tulet säilyttämään vakituisen osoitteesi Suomessa. Mikäli
vakuutusyhtiö suostuu tarjoamaan sinulle vakuutusta tämän jälkeen ja/tai pitämään vanhat vakuutuksesi
voimassa, niin pyydä tästä kirjallinen vahvistus esim. sähköpostilla tai sähköiseen vakuutuskansioosi.
Lähtökohtaisesti vakuutusyhtiöillä on kaikissa vakuutusehdoissaan maininta, että vakuutusyhtiöllä on oikeus
irtisanoa tai päättää vakuutusturvan voimassaolo, mikäli oleskelet Suomen ulkopuolella (yhdessä tai
useammassa jaksossa) yli puolet vuodesta. Lisäksi vakuutusyhtiöillä on vahingon sattuessa mahdollisuus
evätä tai alentaa korvausta, jos vakuutettu on antanut harhaanjohtavia tietoja tai jättänyt vakuutuksen
voimassaolon aikana ilmoittamatta esim. muutosta toiseen maahan, vaikka se olisi vain tilapäistä.
Jatkuvat matkavakuutukset, jotka ovat voimassa yleensä 30-90 päivän yhtäjaksoisilla matkoilla vaativat
yleensä yli 7-14 vuorokauden yhtäjaksoista oleskelua Suomessa ennen kuin yhtäjaksoinen matka-aika
katsotaan nollautuvan. Ne sopivat huonosti meille opiskelijoille, koska 7-14 pv taukoja opinnoista tulee vain
n. 6kk välein semesterien välissä. Matkavakuutuksissa voi olla myös määritelty, että vakuutus kattaa vain
vapaa-ajan matkustamisen. Tällöin opiskelu ulkomailla ei kuulu vakuutuksen piiriin lainkaan.
Varmin tapa hoitaa matkavakuutus on ostaa
määräaikainen matkavakuutus Latviaan aina
lukukaudeksi
tai
lukuvuodeksi
omalta
vakuutusyhtiöltä (kannattaa kilpailuttaa). Usein
määräaikainen matkavakuutus on maakohtainen tai esim.
vain Euroopan sisäinen. HUOM! Tällöin tulee huolehtia
erillisestä matkavakuutusturvasta, kun matkustaa Latvian
ulkopuolelle esim. lomamatkalle. On myös mahdollista
(ja ensimmäisenä vuonna pakollistakin immigration
prosessia varten) hankkia ns. immigration vakuutus
latvialaiselta vakuutusyhtiöltä. Muistathan pitää
huolen, että sinulla on myös englanninkielinen käännös
vakuutussopimuksestasi!
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5. KUN SAAVUT RIIKAAN
5.1. Matkustusilmoitus
Varsinaisen virallisen muuttoilmoituksen lisäksi on erittäin suositeltavaa tehdä ulkoministeriölle
matkustusilmoitus Latviassa oleskelusta. Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä
matkustusilmoituksen tehneisiin.
Matkustusilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.matkustusilmoitus.fi

5.2. Rekisteröityminen Latviaan
RiSLO suosittelee hoitamaan rekisteröitymisen heti opintojen alussa Latvian maahanmuuttoviranomaisille
(PMLP/OCMA). Tämä on myös voimassa olevan lainsäädännön vaatimus. Prosessi on nopea, ja sen tekemällä
saat paikallisen henkilötunnuksen, jota tarvitset mm. avatessa pankkitiliä, tilatessasi nettiliittymää,
rekisteröityässä autoa yms. Samalla voit (ja kannattaa) hankkia paikallisen ID-kortin. Paikallisen
henkilötunnuksen tarvitset viimeistään sitä varten, että saat valmistuttuasi päättötodistuksen. Yliopisto antaa
opintojen alussa tarkat ohjeet, kuinka ”immigration process” tulee tehdä.
Yliopisto saattaa informoida, ettei rekisteröitymistä ole pakollista tehdä opintojen alussa, mutta RiSLO
suosittelee vahvasti sen tekemään heti, jottei tule
myöhemmin ongelmia.
Lisää infoa löytyy RSU:n sivuilta:
Immigration procedures for EU/EFTA citizens

5.3. Muuttoilmoitus
Kun olet suorittanut immigration-prosessin loppuun,
niin
olet
samalla
tehnyt
tarvittavan
”muuttoilmoituksesi”
Latviaan.
Jos
kuitenkin
vakituinen asunto löytyy vasta tämän paperimylläkän
jälkeen, sinun täytyy käydä uudestaan PLMP:ssa, jossa
ilmoitat osoitteesi muuttuneen. Tämä ohje koskee
tietysti myös myöhemmin opintojesi aikana, jos jossain
kohtaa muutat asunnosta toiseen.

KUVA: Essi Nuutinen
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5.4. Asuminen Riiassa
Yleisesti ottaen asuminen Riiassa verrattuna Suomeen on halvempaa. Vuokra riippuu melko pitkälti siitä,
miten lähellä keskustaa tai vanhaa kaupunkia asuu, kuinka hyväkuntoinen asunto on ja kuinka monen kanssa
asunnon jakaa.
Yksiöistä luonnollisesti joutuu maksamaan kaikista eniten – ja niitä on markkinoilla myös suhteellisen vähän.
Monet jakavatkin siksi asunnon usein 2-3 muun opiskelijan kanssa. Itse kuukausivuokra juuri näistä syistä
saattaa helposti vaihdella 200-500€ välillä.
Vuokraan yleensä lisätään vielä ”utilities” -maksut, johon kuuluu kaikki muu: vesi, sähkö, kaasu, lämmitys
yms. Ainoastaan nettisopimuksen saattaa joutua hankkimaan itse. Näiden utilities-maksujen kanssa täytyykin
olla tarkkana! Ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta on hyvä pyytää vuokranantajalta/välittäjältä vanhoja
laskuja nähtäväksi erikseen talvi- ja kesäkuukausilta, jotta ei tule ikäviä yllätyksiä talven kylminä päivinä, kun
lasku ei olekaan 200€ vaan esimerkiksi 300€. Lämmitys talvisin saattaa kasvattaa laskua yllättävän paljon,
joten kannattaa valita asunto, jonka lämmityskustannukset eivät käy ylivoimaisiksi. Yleisesti voisi arvioida,
että kesäkuukausina utilities-lasku voi olla kaikkea 50-100€ välillä ja talvikuukausina 100-200€ välillä.
Tässäkin, riippuen siitä, miten monen kanssa laskun jakaa, niin sen halvemmaksi tulee. Jotkut vuokranantajat
tarjoavat myös ”Fixed price” mahdollisuutta, jolloin (nimensä mukaisesti) kulut ovat samat kuukaudesta
toiseen. Tämä saattaa helpottaa elämän ja talouden suunnittelua.
Erityishuomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, mistä asunnon hankkii, sillä toiset alueet ovat maineeltaan
parempia kuin toiset. Tähän löytyy erinomainen dokumentti RSU:n nettisivuilta: Riga districts and renting tips

”WHERE’S THE POOP?”
Kysymys jota kannattaa kysyä itseltään, jos joku vaikuttaa liian
hyvältä ollakseen totta. Sillä sitä se luultavasti on.
Yleisenä ohjeena: älä ole liian naiivi.
Asuntomarkkinat voivat olla yksi villi länsi ja ulkomaalaisia
yritetään toisinaan höynäyttää törkeästi, jos ei osaa pitää varansa.
Älä siis maksa takuuvuokraa kokonaan (yleensä 1-2kk vuokra)
ennen kuin nimet ovat sopimuksen alla, olet nähnyt asunnon ja
saanut avaimet kouraan. Pidä myös huolta, että saat
vuokrasopimuksestasi myös englannin kielisen käännöksen.
Riitatilanteet vuokranantajien kanssa tilanne harvoin kääntyy
vuokralaisen eduksi, joten kannattaa myös kysellä kokemuksia
esim. vanhoilta vuokralaisilta, miten yhteistyö on vuokranantajan
kanssa sujunut.

KUVA: Essi Nuutinen
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MISTÄ ASUNTO?
1) Yliopistojen asuntolat
Joko pidemmäksi aikaa tai vähäksi aikaa ennen kuin oma koti löytyy.
RSU:n asuntoloista lisätietoja yliopiston verkkosivuilta
LU:n asuntoloista lisätietoja TÄÄLTÄ
2) Välitysfirmat
Esimerkkejä suosituista välitysfirmoista, lisää löytyy varmasti googlettelemalla:
www.rentinriga.lv
www.cityreal.lv
www.estatelatvia.com
Huom! Välitysfirmat ottavat työstään palkkion!
3) Yksityiset vuokranantajat:
www.ss.com
Ikään kuin paikallinen tori.fi, jossa yksityiset asunnonomistajat vuokraavat asuntojaan. Yleensä nettisivuilta
voi löytää hyviä diilejä, mutta nimenomaan näiden diilien kanssa kannattaa olla varovainen ja terveen
epäluuloinen.
4) Facebook
Facebook on asuntomarkkinoiden sekametelisoppa. Asuntoilmoituksia jakavat niin välittäjät, omistajat kuin
kanssaopiskelijat, jotka etsivät kämppiksiä tai välittävät viestiä vuokranantajansa pyynnöstä, ennen kuin
muuttaa ulos vanhasta asunnosta.
Asuntoja voi etsiä liittymällä esimerkiksi näihin Facebook-ryhmiin:
Riga Student’s Apartment Market
Rental Apartment Market Riga

5.4. Työnteko Latviassa
Fyysinen työntekopaikkasi ratkaisee pääsääntöisesti sen, minkä maan sosiaaliturvan piiriin kuulut. Mikäli
aiot tehdä Latviasta käsin etätöitä opiskelujen ohella suomalaiselle yritykselle, niin sinun tulee muistaa hankkia
eläketurvakeskukselta A1-todistus, jolla anot pysymistä Suomen sosiaaliturvan piirissä, vaikka työskentelet
fyysisesti Suomen ulkopuolella.
Mikäli aiot työskennellä latvialaiselle työnantajalle, niin siirryt Latvian sosiaaliturvan piiriin, eikä A1todistuksesta ole tähän apua. Tämä asia kannattaa tarkoin punnita, mikäli sinulle tarjotaan töitä
Latviasta.
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6. Julkinen terveydenhuolto
6.1. EHIC – European health insurance card
Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (EHIC) sinun tulisi saada julkisen sairaanhoidon yksiköstä
lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa, kun matkustat tai oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai ETAmaassa tai Sveitsissä. Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa
sitä, että palaat kotiin. EHIC-kortilla ei ole automaattista oikeutta saada kiireetöntä hoitoa vaan
sairaala/terveysasema voi case-by-case arvioida tilanteen onko kyseessä akuutti ja välttämätön hoito, joka ei
voi odottaa. Katso kohta ”S1-todistus” seuraavasta kappaleesta miten voit varmistaa myös kiireettömän hoidon
saannin julkiselta terveydenhoitoyksiköltä. Kun näytät eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi hoidon antajalle,
sinun tulisi saada hoito julkisessa hoitolaitoksessa samaan hintaan kuin maassa asuvien henkilöiden. Tällöin
maksat hoidosta paikallisen omavastuun ja hoitoa antanut maa laskuttaa Kelalta loput kustannuksista.
Latviassa ei ole Kela-korvauksen tyyppistä alennusta yksityisistä lääkärikäynneistä eli yksityisissä
sairaaloissa/klinikoissa maksat itse kokonaan kulut ja voit anoa kustannuksista osaa takaisin Kelalta tai omasta
matkavakuutusyhtiöstäsi (ellet ole saanut maksusitoumusta etukäteen).

6.2. S1-todistus
Kun olet opintojen alussa muistanut anoa kuulumista Suomen sosiaaliturvan piiriin opiskelujen ajaksi, joko
asiointipalvelussa tai lomakkeella Y38, ja olet saanut positiivisen päätöksen Kelasta, voit anoa Kelalta myös
S1-todistusta esim. asiointipalvelun kautta viestillä tai soittamalla Kelaan. Tällä todistuksella saat samat edut
kuin paikalliset julkisen terveydenhuollon palveluihin mm. voit rekisteröityä omalääkärille ja saada
kiireetöntä hoitoa yms. mitä EHIC-kortti ei virallisesti kata.
Kelalta saatu S1-lomake tulee rekisteröidä Latvian Cross-Border Healthcare Contact point:ssa
http://www.vmnvd.gov.lv/en/cross-border-healthcare-contact-point
Osoite: 31 Cēsu Street, 6th entrance Riga, Latvia, LV-1012, Puh. +371 67045005.
Rekisteröitymiseen pitäisi mennä muutama viikko ja saat siitä infon postilla. Tämä rekisteröinti ei pitäisi
vaikuttaa Suomen julkisen terveydenhuollon käyttöön, koska kuulut yhä Suomen terveydenhuollon piiriin.
Tarkista kuitenkin Kelalta oma yksilöllinen tilanteesi, kun anot S1-todistusta. S1-todistusta ei ole pakko
hankkia.
Tämä rekisteröinti myös pitäisi kelvata immigrationille (OCMA) todisteeksi vakuutusturvasta ja sinun ei
tarvitse ostaa erillistä yksityistä immigration vakuutusta, mutta koska olemme Latviassa mitään takeita tästä
ei voida antaa.
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6.3. Yksityiset lääkäriasemat
Riiassa on monia yksityisiä lääkäriasemia, joista saa nopeasti hoitoa ja tutkimuksia kohtuuhintaan. Nämä eivät
vaadi S1-todistusta ja ovatkin monen opiskelijan suosimia:
• Medicīnas centrs ARS, Skolas iela 5, Rīga, LV-1010 https://arsmed.lv/en/
• Veselības centrs 4, useita klinikoita Riiassa. https://vc4.lv/

6.4. Hammaslääkäri
• RSU:n Institute of Dentistry, 20 Dzirciema iela
Hammaslääkäriaikoja saa soittamalla numeroon: +371 67455586 (perus hammashuolto).
Lisätietoja muista palveluista: www.stomatologijasinstituts.lv
Hammaslääkäripalveluja voi saada myös esimerkiksi yksityiseltä lääkäriasemalta:
• Medicīnas centrs ARS, Skolas iela 5, Rīga, LV-1010 https://arsmed.lv/en/
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7. VAPAA-AIKA
Opiskelu Riiassa ei tietenkään voi olla pelkkää puurtamista, vaan vastapainoksi tarvitaan myös muuta. Keinoja
vapaa-aikansa käyttämiseen on tietenkin yhtä monta kuin opiskelijaakin, mutta tässä suosittuja esimerkkejä:

7.1. Liikunta
Hyvin, hyvin tärkeä osa yleistä hyvinvointia, mitä ei pidä unohtaa edes silloin, kun koulu on kiireisimmillään.
Kannattaa rohkeasti kokeilla etsiä eri urheilulajeja: yliopistoilla on omia urheiluporukoita, joihin voi liittyä.
Sieltä on helppo löytää myös latvialaisia ystäviä, joista on hyötyä myös opetellessa latvian kieltä.
Riiassa tietenkin on myös valtava määrä kuntosaleja, joissa voi treenata yksin tai liittyä ryhmäliikuntatunneille.
Niistä kannattaa ottaa etukäteen selvää, onko RiSLOlaisilla alennusta johonkin kuntosaliin. Lisäksi kannattaa
uskaltaa kokeilla crossfittiä tai käydä uimassa Olympic sport centerissä.
Tietenkään urheilu ei vaadi aina jäsenyyttä kuntosalilla, vaan kannattaa ottaa ilo irti ulkona
liikkumismahdollisuuksista, esimerkiksi Mezaparksissa tai lähteä pyörällä porukalla Jurmalaan.
Kuntosalit
• Kolonna
• MyFitness
• People Fitness
• Fitness Club F1

Crossfit
• Crossfitriga
Uimahalli
• Olimpiskais centrs

Jäsenistön kokemuksia näistä kuntosaleista voi lukea Lapsus Calamista 01/2018.

KUVA: Gregor Weigelt

20

RiSLO

2018

YLIOPISTOJEN URHEILUTARJONTAA:
RSU
• https://www.rsu.lv/en/sports-club

LU
• https://www.lu.lv/sports/

RISLO RUSAKOT
RiSLO:n oma juoksuporukka treenaa keskimäärin kerran viikossa (lähes) ympärivuoden. Porukka koostuu
vaihtelevasti niin kokeneista juoksijoista kuin sunnuntai-hölkkäilijöistä ja matkat sovitaan porukan kesken.
Jos siis nauttii porukassa juoksemisesta tai tarvitsee extra-motivaatiota ulos lähtemiseen, niin kannattaa
ehdottomasti liittyä Rusakoiden suljettuun Facebook-ryhmään ”RiSLO-rusakon juosukoulu” ja ehdottaa
rohkeasti juoksupäiviä! Monet Rusakot juoksevat myös keväisin järjestettävässä Lattelecomin Riga
Marathonissa, jossa voi haastaa itsensä joko 10km, 21km tai 42km matkoihin.

7.2. Elokuvat ja kulttuuri
Riiassa ollessa kannattaa nauttia sen kulttuuritarjonnasta ja elokuvista. Ja vaikka latviaa ei ymmärräkään – eli
teatteri ei välttämättä ole paras vaihtoehto – niin kannattaa ottaa ilo irti esimerkiksi baletista ja oopperasta
Latvian kansallisoopperassa.
Opiskelijabudjettiin ystävällisempi vaihtoehto on tietenkin elokuvat. Latviassa elokuvat esitetään
alkuperäiskielin. Suositeltavaa on hankkia Forum
Cinemalta kanta-asiakaskortti, jonka kanssa saa
alennuksia, joista esimerkkinä maanantaisin liput kaksi
yhden hinnalla.

7.3. Tapahtumat
Erinomainen tapa pysyä kärryillä erilaisista tapahtumista
on pitää silmällä www.liveriga.com/en/ sivustoa.
Eritysesti kannattaa tutkia, mitä tapahtumia on
juhannuksena (joka on suuri juhla Riiassa!),
itsenäisyyspäivän (18.11) aikoihin ja myös jouluisin on
markkinoita. Sivustolta löytyy myös infoa, mitkä
ravintolat ovat mukana Riian ravintolaviikkoina, jolloin
on hyvä tilaisuus testata uusia (ja erityisesti kalliimpia)
ravintoloita halpaan hintaan. Keväästä syksyyn on myös
kerran viikossa Kalnciema ielan katuruokamarkkinat,
joka on täynnä ihania ruokakojuja. Kaiken kaikkiaan
Riika on tapahtumarikas kaupunki ja siitä kannattaa
nauttia täysin rinnoin.
KUVA: Essi Nuutinen
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8. Sanastoa
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amanuenssuuri – jonkin lääketieteen alan, esimerkiksi sisätautien tai kirurgian harjoittelujakso,
jonka voi tehdä pääsääntöoisesti kolmannen vuosikurssin suorittamisen jälkeen; lähinnä
työssäoppimista ja erikoisalaan tutustumista
Anatomicum – RSU:n anatomian laitos, jossa tulet asumaan käytännössä ensimmäiset kaksi
opiskeuvuottasi joko anatomian, histologian tai embryologian parissa…
Autopass – RSU:ssa oleva mahdollisuus ”passata” exam joissain preklinikkavaiheen opinnoissa, jos
välitenttien keskiarvo on 7 tai sen yli
(Riga) Balsam – Latvian lahja maailmalle, alkoholijuoma, jota jokaisen täytyy kokea (ainakin
kerran)
Central tirgus – paikallinen kauppahalli
Colloquium – välitentti
Dermatology - ihotaudit
Endokrinologia – hormoonioppi
Embryologia – kehitysoppi hedelmöityksestä syntymään
Exam – (yleensä) lukukauden lopussa suoritettava lopputentti
Farmakologia – lääkeoppi
Fuksiaiset – uusien opiskelijoiden ensimmäinen akateeminen juhla, jokajärjestetään RiSLOn
toimesta jokaisen lukukauden alussa
Gastroenterologia – sisätautien erikoisala; vatsa- ja suolistosairaudet
Genetiikka – perinnöllisyyslääketiede
Gynekologia – naistentaudit
Hematologia – sisätautien erikoisala; veritaudit
Icterus/Jaundice – ihon/silmävalkuaisten keltaisuus
Kandi – neljä vuotta opiskellut lääketieteenopiskelija, joka saa toimia lääkärinsijaisena
Kardiologia – sisätautien erikoisala; sydänsairaudet
KNK – korva-nenä-kurkku -taudit
Lapsus Calami – RiSLOn verkkolehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
LU – Latvian University (University of Latvia)
Medisiinari – lääketieteen opiskelija
Nefrologia – sisätautien erikoisala; munuaissairaudet
Obstretiikka – synnytysoppi
Onkologia – syöpätaudit
Ortopedia – luu- ja tukikudossairauksien kirurginen oppi
Patologia – tautien (histologinen) oppi
Pediatria – lastentaudit
Propedeutiikka – potilaan tutkimiskurssi
Reumatologia – tuki- ja liikuntaelinten, sidekudosten ja nivelien oppi
RSU – Riga Stradinš University
Sitsit – akateeminen pöytäjuhla, jossa lauletaan ja nostetaan maljoja. Paljon.
SML – Suomen Medisiinariliitto; RiSLOn kattojärjestö Suomessa
TaSLO – Tarton suomalaiset lääketieteen opiskelijat ry; sisarkandiseuramme Virossa
Thesis – vastaa syventäviä opintoja, tehdään opintojen loppuvaiheessa.
Urologia – virtsatie-elinten sairaudet
Vuosijuhlat – RiSLOlla keväisin järjestettävä akateeminen iltajuhla
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