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1 Johdanto
15.8.2011 lähdin matkalle kohti Norjaa. Tulisin olemaan seuraavat neljä kuukautta Oslossa
opiskelemassa BI – School of Management yliopistossa. Tämä koulu oli toinen yliopisto,
josta löysin MIMM –ohjelmaan sopivia kursseja. Tässä matkaraportissa tulen esittelemään
opiskeluun, vapaa-aikaan ja asumiseen liittyviä käytännön asioita Oslossa.

2 Osloon ja takaisin
Päätin lähteä Osloon Tampereelta Ryanairilla, koska se on lähempänä kotipaikkakuntaani
ja näin ollen vanhemmillenikin oli mukavampaa viedä minut lentokentälle. Ryanair lentää
Ryggen kentälle, josta on mahdollista jatkaa noin tunnin matka Osloon Ryanairin Rygge
Expressen –bussilla, joka lähtee 40 minuutin päästä koneen laskeuduttua. Oma
bussimatkani kesti kuitenkin yli tunnin, sillä Oslon reunamilla oli ruuhkaa ja olimme melko
pitkän aikaa Osloon johtavissa moottoritietunneleissa paikollamme tai etenimme
etanavauhdilla. Bussi on vain NOK140 yhteen suuntaan eli noin 15-20€ riippuen kurssista.
Tätä

bussia

varten

kannattaa

varata

käteistä,

mutta

lentokentällä

on

useita

pankkiautomaatteja eli sen ei pitäisi olla ongelma.
Rygge Expressenilla pääsin Oslon bussiasemalle, josta minun piti kulkea Oslo S –
asemalle eli metro/juna-asemalle, missä tapaisin pick-up bodyni. BI:lta kesän korvalla
tulevassa infokirjeessä tulee ohjeet kuinka ja milloin viimeistään pitää pick-up body varata,
kuten myös monesta muusta käytännön asiasta. Pick-up bodyni oli Eirik, ja hän lähti
kanssani hakemaan avaimet asuntotoimistosta ja auttoi minut asunnolleni saakka.

Ryanair oli myös edullinen vaihtoehto lentämiseen. Lentolippu kahden laukun (15 kg,
20kg) oli noin 87€. Tosin, ensin olin varannut lennon, johon kuuluu 20kg laukku, hintaan
47€. Kuitenkin lähtöäni edellisenä iltana ymmärsin tarvitsevani vielä toisen laukun, minkä
pystyin vielä tilamaan Internetin kautta. Tämä toinen laukku voi olla enintään 15kg ja
maksoi 40€. Ylimääräisiä kiloja kannattaa välttää, sillä niistä peritään muistaakseni 15-20
€:n lisämaksu kilolta. Lento Tampereelta Osloon kestää noin tunnin.

Takaisinpäin lensin Norwegianilla, joka lähti Gardemoenin lentokentältä. Syynä lentoyhtiön
valintaani oli pääasiassa Ryanairin huonot aikataulut ja päätyminen Tampereelle.
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Ryanairin lentokenttäbussille pitäisi mennä noin neljän maissa aamulla, jolloin eivät metrot
tai muut julkiset liiku. Norwegianin lento oli monin tavoin siis parempi: Gardemoenin
lentokentälle pääsee Oslo S:lta luotijunalla ja lento lähtee illalla, joten pystyin rauhassa
aamulla siivoamaan asunnon ja syömään. Lisäksi pääsin Helsinki-Vantaan lentokentältä
jatkamaan bussilla kohti kotia parin tunnin odotuksen jälkeen. Gardemoenin kentällä
Norwegianin lähtöselvitykset tehdään automaateissa, minkä jälkeen tavarat voi jättää
tiskeille ja siirtyä kansainväliselle puolelle odottamaan. Norwegianin lennon hinta oli noin
57€ kahden 20 kg:n laukun kanssa, eli kaikin puolin edullisempi kuin Ryanairin lento.

Matkan asuntoni, asuntotoimiston ja Oslo S:n välillä hoidin taksilla, sillä kahden
parinkymmenen kilon laukun ja kymmenen kilon repun kanssa olisi matka ollut kävellen
aika tuskaista, vaikka olisinkin liikkunut suurimman osan matkasta metrolla. Etenkin, kun
matkalla olisi ollut paljon ylämäkiä ja kapeita ylikulkusiltoja. Asunnonavaimet tuli jättää joko
asuntotoimiston tiskille tai postilaatikkoon asuntotoimistosta saatavassa kirjekuoressa
lähtöpäivänä. Taksi maksoi vain noin 20€.

3 Orientaatioviikko
Opiskelijaelämäni alkoi Oslossa orientaatioviikolla 16.8. eli päivä sen jälkeen, kun saavuin
Osloon. Orientaatioviikoilla oli vain pari koulun puolesta pakollista tapahtumaa:
tervetuliaistapaaminen ensimmäisenä päivänä ja toisena päivänä Intercultural workshop.
Muuten viikko koostui paikallisen fuksiviikon eli Fadderullan tapahtumista.

Fadderullanin tapahtumissa oli mahdollisuus liikkua fuksiryhmissä. Nämä ryhmät olivat
noin 10 – 15 hengen kokoisia ja koostuivat pääasiassa norjalaisista uusista opiskelijoista.
Minulla kävi tuuri ensinnäkin siksi, että sain yhteyden fuksiryhmääni ja toiseksi siksi, että
yksi kolmesta fuksiryhmäni tuutorista suostui puhumaan englantia minulle ja toiselle
ryhmämme vaihto-oppilaalle. Tämän vuoksi meidän fuksiryhmämme kasvoi muutamalla
vaihto-opiskelijalla lisää.

Jos orientaatioviikon kaikkiin tapahtumiin haluaa osallistua, kannattaa varata kunnolla
rahaa tätä varten. Ei pelkästään se, että Norjassa alkoholi on lähes kaksin verroin
kalliimpaa (kuten lähes kaikki muukin) kuin Suomessa, mutta myös suurin osa fuksiviikon
tapahtumista oli maksullisia tapahtumia, joihin tarvitsi NOK 300 (eli n.40€) lipun.
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Tapahtumat olivat kyllä laadukkaita: Sail Challengen seuraaminen Oslon vuonoilla
veneestä käsin, Stars and Stripes –konsertti Xzibitn tähdittämänä, Idyll –ulkoilmakonsertti
suositun norjalaisen bändin vetämänä ja cocktail –juhlat. Ilmaisia tapahtumia olivat
oikeastaan fuksisuunnistuksen kaltaiset kaksi tapahtumaa, mutta meno oli aika lailla
laimeampaa verrattuna Lappeenrannan meininkiin. Lisäksi kannattaa varautua siihen, että
tapahtumista ei tiedoteta olennaisia asioita tai niitä ei ole järjestetty ihan kunnolla.
Esimerkiksi Idyll –konserttiin luvattiin koulun edestä lähtevä bussi tapahtumaan, mutta
lähtöpäivänä huhujen kautta kävi selväksi, että vain osalle bussi lähtee koulun edestä ja
suurimmalle osalle bussit lähtevät jostain päin Akerbryggen satamaa.

INSA (International Student Association) järjesti fuksiviikon aikana myös Lebara SIMkorttien rekisteröinnin koululla. Tätä varten tarvitsi vain passin mukaan, ja osoite olisi myös
hyvä muistaa, mutta kyllä se rekisteröinti onnistui myös vähän sinne päin osoitteella. Kun
rekisteröinnin teki koululla, norjalaista henkilötunnusta ei tarvinnut rekisteröintiin. SIM –
kortti on siis ilmainen ja siihen saa ostettua esimerkiksi ruokakaupoista erihintaisia
puhelupaketteja. Itse ostin World –kortteja, joilla sain soitettua tai lähetettyä tekstiviestejä
tarpeen vaatiessa Suomeen. Puhelut Lebara liittymien välillä olivat ilmaisia.

4 Koulu ja opiskelu
BI

–

Norwegian

Business

School

on

suuri

yksityinen

yliopisto

Oslossa.

Seitsemänkerroksinen ja neljään vaiheeseen jaettu yliopistorakennus sijaitsee Nydalen –
kaupunginosassa. Yliopistorakennuksessa sijaitsee mm. yrityksiä, muutama kahvila,
kioski, muutama ruokala, omat opiskelija-alueet maisteri- ja kandidaattitason opiskelijoille
ja tietenkin suuri kirjasto. Myös yliopiston katolla on mahdollisuus käydä syömässä eväitä
ja ihailemassa maisemia. Kouluruokailua ei ole tuettu, joten lämmin ruoka maksaa koululla
noin 8€. Koulussa on hyvä muistaa, että kahviloihin ja kioskiin käyvät vain norjalaiset
pankkikortit. Kuitenkin yliopistolta löytyy pari pankkiautomaattia eli käteistä on helposti
saatavissa.

Koulun ehdottomasti parhaimpia puolia ovat avarat ja valoisat tilat, josta saa kiittää
käytännössä lasiseiniä. Tilat ovat myös opiskelijaystävälliset, sillä opiskelijoille on ripoteltu
ympäri koulua monia paikkoja, missä voi opiskella joko yksin tai ryhmän kanssa. Erikseen
Internetin kautta varattavia ryhmätiloja löytyy kirjastosta ja koulun alakerrasta. Lisäksi
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kirjastossa, monissa opiskelupaikoissa ja luentosaleissa on panostettu ergonomisiin
tuoleihin, jolloin opiskelukin on mukavampaa.

Kirjasto sijaitsee koulun 6. ja 7. Kerroksessa, ja on auki koko viikon. Sieltä löytyvät
opiskeluun tarkoitetut tietokoneet. Kurssikirjoja on kirjastossa yleensä kurssia kohti kaksi ja
niiden laina-aika on kaksi viikkoa eli käytännössä tulee kirjat ostaa itse. Koulun tiloissa on
myös Akademika kirjakauppa, josta varmasti löytää kurssikirjansa, ja hinta tuli mielestäni
suurin piirtein samaksi, kuin mitä olisi tilannut USA:sta Amazonin kautta. BI Book Market facebook ryhmässä voi myös kysellä käytettyjä kurssikirjoja tai myydä omansa pois
esimerkiksi

poislähdön

koittaessa.

Myös

ylioppilaskunta

järjestää

kurssikirjojen

osto/myyntifoorumin lukukauden alussa Internet -sivuillaan. Tulostaminen tapahtuu BI:ssa
omalla kustannuksella. Tervetulotilaisuudessa meille kerrottiin, että tulostukseen ei
kannata laittaa NOK 20 enempää, sillä emme ehdi sitä yhdessä lukukaudessa käyttämään
ja näitä tulostusrahoja ei palauteta. Todellisuudessa minulla ja ystävilläni meni reilusti yli
NOK 200 tulostamiseen.

Kurssit alkoivat viikon päästä orientaatioviikon alusta ja tentit järjestetään marraskuun
puolivälistä joulukuun loppuun (22.12.2011), jolloin ei siis ole opetusta. Tosin tenttiviikoilla
voi olla vielä harjoitustöiden palautuksia, kuten minulla oli kurssista New Product
Development and Service Innovation. Tämän kurssin arvosana koostui lähes kokonaan
harjoitustyöstä, jossa meidän piti keksiä ryhmän/parin kanssa uusi tuote, ja tehdä siitä
kehitysehdotelma muun muassa taloudellisine arvioineen ja markkinointisuunnitelmineen
yrityksen johdolle. Lisäksi kurssin arvosanaan vaikuttivat aktiivisuus tunneilla ja
harjoitustyön esitys.

Kurssin Brand Management arvosana koostui 40 prosenttisesti tentistä. Loppu
arvosanasta muodostui kolmen kirjallisen casen pohjalta, mitkä tehtiin 2-3 hengen
ryhmissä. BI:ssa tentti kestää myös kolme tuntia, mutta tentit eivät yleensä ole
kampuksella vaan eri puolilla kaupunkia. Tenttipaikasta tulee ilmoitus sähköpostiin tentin
lähestyessä. Oma tenttini oli Kansallisteatterin lähellä. Vaikka koulun tervetulolehtisessä
mainitaan, että tenttiin tulee ilmoittautua tietyn ajan sisällä, ei minun tarvinnut ilmoittautua
tenttiin erikseen. Käsittääkseni tähän on tullut muutos ja tentteihin ilmoittautuminen
tapahtuu

automaattisesti.

Vastaukset

kirjoitetaan

koulun

vastauspapereille,

joille

päällimmäiseen kirjoitetaan. Kuulakärkikynällä päällimmäiselle tenttipaperille kirjoitettu
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teksti jäljentyy kahdelle muulle tenttipaperille, jotka ovat kiinni päällimmäisessä
tenttipaperissa. Ensimmäiseen vastauspaperiin tulee kirjoittaa vaaditut omat täydelliset
tiedot, mutta seuraaville riittää nimikirjaimet, opiskelijanumero ja kuinka mones sivu on
kyseessä. Tentin loppuessa tenttipapereihin ei saa kirjoittaa enää mitään, ei edes omia
tietoja tai sivunumeroita. Ennen kuin tentit palautetaan tenttivalvojille, pitää ne lajitella
väriensä mukaan kolmeen pinoon, joista yksi jää sinulle.

Kolmas suorittamani kurssi oli International Marketing Management, jossa arvosana
koostui harjoitustyöstä ja case -seminaarista. Case –seminaari on kuin suullinen koe.
Tähän kannattaa lukea ajoissa, nimimerkillä kokemusta on, sillä itse ymmärsin vasta viikko
ennen case -seminaaria, että siihen tulisi osata kurssilla käydyt asiat kurssikirjoineen ja
artikkeleineen vasta kun norjalaiset kurssitoverini alkoivat puhua suullisesta kokeesta.
Case –seminaari jakautui kahdelle päivälle, joissa molemmissa käsiteltiin kaksi casea.
Toisin sanoen jokaisen tuli valmistella neljä casea, joista kolmessa oltiin yrityksen
johtoryhmässä keskustelemassa ja yhdessä ulkoisina konsultteina johtamassa case –
keskustelua. Case –keskusteluun annettiin tarkat ohjeet siitä miten tulee toimia.
Esimerkiksi puheenvuoroon voi liittyä vain tietty määrä kommentteja ja kommenttien tulee
liittyä puheenvuoroon eikä kommentteihin. Lisäksi oli tärkeää, että piti olla aktiivinen
keskustelussa. Kuitenkin aktiivisuuden lisäksi tuli pyrkiä siihen, että puhutaan olennaisia
asioita aina tiettyyn keskustelun aihepiiriin liittyen. Esimerkiksi jos olet paljon äänessä,
mutta puhut aihepiirien ohi tai et olennaisia, voita saada huonon arvosanan. Kuitenkin
ohjeet vaikuttivat olevan tiukempia kuin todellisuus ja arvostelijat, joten kannattaa
panostaa puhumiseen. Vaikkakin joka casessa vaihtuvat arvostelijatkin painottivat
arvostelussaan aina hiukan eri asioita. Konsulttina toimiminen tarkoitti alustusta aiheesta
johtokunnalle eli esitelmää siitä, miten me konsultit hoitaisimme asian. Tämän jälkeen
konsulteista tulee keskustelun johtajia ja he päättävät puheenvuorojen ja kommenttien
jaosta ja eri aihepiirikeskustelujen kestoista. Konsulttina ja keskustelun johtamisesta sai
ryhmäkohtaisen arvosanan, kun johtokunnan keskusteluista sai jokaisesta omakohtaisen
arvosanan.

5 Asuminen
Oslo BI:n opiskelijana mahdollisuus valita kahden opiskelija-asunto järjestön välillä. Toinen
on BSN Nydalen, joka on muutaman minuutin päästä koulusta ja jonka asunnot ovat
5

ilmeisesti uudempia ja ehkä hiukan arvokkaampia vuokraltaan kuin SIO:n asunnot. SIO:lla
on useita ”opiskelijakyliä” ympäri kaupunkia, ja asunnot muistuttavat LOAS:illa asumista.
Minä pääsin asumaan Sogn –opiskelijakylään, joista kätevintä on liikkua koululle metrolla
(linjat 4 ja 5), jonne on pieni kävelymatka. Liikkumista varten kannattaa siis hankkia Oslon
julkisiin käyvä opiskelijahintainen kuukausikortti (n. 50€). Pääsin asumaan soluun neljän
muun opiskelijan kanssa, joista kaksi oli tyttöjä ja kaksi oli poikia. Vuokra oli noin 400€ ja
se piti sisällään sähkön, veden ja Internetin. Heti alussa tuli maksettavaksi kahden
kuukauden vuokra eli vaihdon alussa kannattaa olla mukavasti rahaa tilillä, että pystyy
osallistumaan orientaatioviikon tapahtumiin ilman huolia. Soluasunnossani oli se hyvä
puoli, että mitään astioita ei tarvinnut hankkia, sillä vuosien myötä edelliset asukkaat olivat
jättäneet astioitaan jälkeensä. Sognin opiskelijakylästä ei ole kuin vajaan parin kilometrin
matka Sognsvann –järvelle, joka on suosittu liikunta-/ajanviettopaikka norjalaisille etenkin
viikonloppuisin.

6 Vapaa-aika
Ensinnäkin INSA luo suljetun Facebook –ryhmän vaihto-opiskelijoille, jossa on helppo
sopivia

tapaamisia

muiden

vaihto-opiskelijoiden

kanssa.

Erityisesti

”keittiöjuhliin”,

kaupungille nähtävyyksien katsomiseen ja Tanskaan tai Norjaan muihin kaupunkeihin
tutustumiseen haettiin seuraa näiden sivujen kautta. Oslon kaupungissa riittää paljon
nähtävää. Etenkin vaihdon alkuaikoina kannattaa käydä tutustumassa Oslon vuonoon ja
saariin, mikä on helppoa kaupunkiveneen (kuukausikortilla siis ilmainen, joukkoliikenne
väline) avulla. Myös museot ja puistot (erityisesti Vigelandspark) ovat näkemisen arvoisia,
ja joihinkin museoihin voi olla ilmainen sisäänpääsy kesäsesonkiajan loputtua. Oslon
virallisilta turistisivuilta löytyy hyvin tietoa tapahtumista ja nähtävyyksistä (visitoslo.com).

Itse vierailin myös Bergenin kaupungissa, jonne on noin kahdeksan tunnin junamatka
(juna menee Norjan korkeimmalla sijaitsevan juna-aseman kautta, pysähdys siellä).
Bergenissä yövyin Marken-Gjestehus hostellissa, joka oli todella laadukas. Ja jos
Bergeniin eksyy, kannattaa käydä katsomassa UNESCO:n suojelukohde eli vanhojen
puutalojen ryhmittymä.
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Koulu järjestää hyvin vähän vapaa-ajan toimintaa kuten myös sen järjestöt. SHNAS –
talolla on pari kertaa viikossa tapahtumia, mutta pääasiassa ne ovat lähinnä vain hiukan
ohjelmalla maustettuja baari-iltoja. Kerran kuukaudessa kuitenkin yliopiston pastorin
johtamana järjestetään SHNAS:lla ilmainen ruokailu, jossa valmistetaan vapaa-ehtoisten
voimin tietyn teeman mukaisia, usein jonkin maan, ruokia. Lisäksi SIO:lla on useita
erilaisia liikuntakursseja tarjolla, ja koululla sijaitseva kuntosali. Kurssien aikatauluista ja
paikoista löytyy tietoa SIO:n sivuilta.

7 Yhteenveto
Oslo on kaunis kaupunki, jossa on paljon nähtävää. Ihmiset ovat ystävällisiä ja osaavat
erittäin hyvin englantia. BI – School of Management on hyvä koulu, mutta maisteritason
kursseissa vapaa-ajan viettoon jää enemmän aikaa vasta marraskuun puolenvälin jälkeen.
Vinkkini Osloon vaihtoon lähtijälle on: kannattaa valmistautua siihen, että rahaa tulee
menemään. Norja on kalliimpi maa kuin Suomi, ja Suomeen palatessa tuntuu suomalainen
hintataso huippuedulliselle.
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Linkkejä
BI - School of Management http://www.bi.edu/
Student handbook http://web.bi.no/info/studinfo2011.nsf/SHforsideEng
SIO http://www.sio.no/wps/portal/sio?reset=true
BSN http://www.bsn.no/en/
Official travel guide to Oslo http://www.visitoslo.com/en/
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