30.8.2011

Matkaraportti
Budapest kevät 2011
ESSCA Hungary
Central and Eastern European Business Semester (CEEBS)

Antti Häkkinen (TUTA)

1

Sisällysluettelo
1. Hakuprosessi ja matkavalmistelut .................................................................................... 2
1.1 Hakuprosessi ............................................................................................................. 2
1.2 Matkavalmistelut ja matkustaminen............................................................................ 2
1.3 Asunnon hankinta....................................................................................................... 3
1.4 Käytännön järjestelyt Budapestissa............................................................................ 3
2. Budapest, nähtävyydet, kulinaristiset nautinnot ja matkailu ............................................. 4
2.1 Nähtävyydet ............................................................................................................... 4
2.2 Kulinaristiset nautinnot ............................................................................................... 5
2.3 Matkailu ...................................................................................................................... 5
3. ESSCA Budapest ............................................................................................................ 5
3.1 Kurssit ........................................................................................................................ 6
3.1.1 International human recourse management (6 ECTS) ........................................ 6
3.1.2 International trade (6 ECTS) ................................................................................ 6
3.1.3 European business and law (6 ECTS) ................................................................. 7
3.1.4 CEE and its relations with the world (6 ECTS)..................................................... 7
3.1.5 Cross-cultural management (6 ECTS) ................................................................. 7
4. Loppusanat ...................................................................................................................... 8

2

1. Hakuprosessi ja matkavalmistelut
Hakuprosessi osoittautui yllättävän työlääksi kaikkine hakemuksineen, korvaavuuslomakkeineen ja soveltuvuustodistuksineen. Matkavalmisteluiden suurimman haasteen muodosti
alle vuoden ikäinen tyttäreni.

1.1 Hakuprosessi
Vaihtoon haku oli hetken mielijohteesta alkanut tapahtumaketju. Kansainvälisten asioiden
(KV) toimistossa käytiin aivan haun loppuvaiheessa kyselemässä vaihtopaikoista, ja jäljellä
olevista vaihtoehdoista mielenkiintoisimmaksi osoittautui ESSCA Budapest, jonka valitsimme. Valitsimme ESSCA Budapestin, koska siellä oli kaksi opiskelupaikkaa vapaana ja
opetus oli järjestetty englannin kielellä. Muita hakijoita ohjelmaan ei ollut, joten saimme
opiskelupaikat helposti. Ilmoittautumisen jälkeen alkoi hakulomakkeiden täyttö ja soveltuvuustodistusten hankinta.

1.2 Matkavalmistelut ja matkustaminen
Matkavalmistelut suunniteltiin täysin nuorimman osanottajan ehdoilla, ja ainoaksi vaihtoehdoksi jäikin lennättää äiti ja lapsi lentokoneella edeltä ja ajaa auto itse perässä. Auton
tavaratila täyttyikin lähinnä nuorimman osanottajan tavaroista.
Matka päätettiin toteuttaa ajamalla Baltian maiden halki. Matka alkoi Raisiosta farmariautolla kohti Helsingin länsisatamaa, jossa tapasin vaihtoon lähtevän kurssitoverini. Helsingistä menimme lautalla Viroon, josta varsinainen ajourakka alkoi. Ylitys tapahtui nopeasti
Silja/ Tallink Star aluksella ja olimme Tallinnan D- terminaalissa jo aamu kahdeksalta. Ylityksen hinnaksi tuli henkilöautolta ja kahdelta aikuiselta 96€. Seuraavaksi matkamme jatkui pitkin Via Balticaa läpi Viron, Latvian ja Liettuan. Tiet olivat suhteellisen hyväkuntoisia.
Maisemat olivat ankeat, tasaista aavaa peltoa ja harmaita suuria voimalaitoksia siellä täällä.
Puolan raja ylitettäessä huomasi selvästi tien laadun huononemisen, ja tien huonokuntoisuuden vuoksi autoa oli korjattava Puolassa ennen rajan ylitystä. Takajarrujen jarrupala oli
lohjennut ja tuhonnut oikeapuoleisen levyn, molemmat takajarrulevyt oli vaihdettava uusin.
Puolalaisessa Toyotan huollossa myynti- ja varaosamyynnin henkilöistä kukaan ei puhunut
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englantia, mutta liikkeen mekaanikko osasi puolestaan puhua englantia todella sujuvasti,
mikä hieman kummastutti meitä. Auto otettiin saman tien työn alle ja oli valmis vajaassa
tunnissa. Huoltamon henkilökunta valitteli korkeaa hintaa, koska joutuivat käyttämään Toyotan alkuperäisvaraosia, joita varastosta löytyi välittömästi. Hinta jäi silti kolmannekseen
siitä mitä kyseinen toimenpide maksaisi Suomessa.
Matka jatkui uusien jarrujen kanssa yli rajan. Luulimme saapuvamme Slovakiaan, mutta
kauhuksemme huomasimme olevamme Tšekeissä. Yöllä Puolan läpi ajettaessa olimme
ilmeisesti ajaneet jostain risteyksestä ohi, joka todennäköisesti johtui jatkuvista tietöistä,
joita maassa tehtiin joka puolella. Tšekeistä selvitimme tiemme Slovakiaan, jonka läpi ajettuamme saavuimme Unkariin.

1.3 Asunnon hankinta
Asunnon hankinta aloitettiin välittömästi vaihtopäätöksen teon jälkeen. Onneksemme perhetuttumme tytär oli naimisissa unkarilaisen miehen kanssa ja asui siellä. Hänellä oli oma
asunto, mutta he olivat hiljattain hankkineet uuden asunnon miehensä kanssa ja heidän
vanha asuntonsa oli vuokralla. Näin saimme kalustetun asunnon vajaan sadan metrin
päästä Tonavasta, Margaret saaren tuntumasta. Asunto sijaitsi keskusta-alueella (Kerület
XIII) ja kouluun sieltä oli matkaa vajaat viisi kilometriä.
Talo, jossa asuimme, kuului kuuden kerrostalon asuinyhtiöön Kleopatra Haziin. Talojen
alla oli autopaikat, jonne auton sai kätevästi pois tienvarresta. Taloyhtiön asukkailla oli
mahdollisuus käyttää myös Kuntokeskus Kleopatran palveluita. Kuntokeskus Kleopatrassa
pääsi nauttimaan uima-altaasta, punttisalista ja jopa suomalaisesta saunasta. Talonyhtiön
sisäpihalla oli viihtyisä sisäpiha ja kerrostalojen ensimmäisten kerrosten sivustoilla oli erilaisia kauppoja.

1.4 Käytännön järjestelyt Budapestissa
Unkari on EU:n jäsenvaltio, jolloin maassa oleskeluun ja opiskeluun ei tarvita viisumia.
Käytännön asioiden järjestely onnistui vaivattomasti suomalaisen vuokranantajan ja unkarilaisen ystävän johdolla. Internetyhteys kuului asunnon vuokraan. Prepaid- liittymiä ei ollut
saatavilla, ja muiden liittymien saamiseksi olisi pitänyt esittää kolme erilaista henkilöasiakirjaa. Yksi näistä oli asuntokortti, todiste siitä, että asuu vakituisesti Unkarissa. Suomalai-
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nen vuokranantajamme kertoi kokemuksestaan, kun hän oli hankkimassa itselleen aikanaan asuntokorttia, hänellä meni siihen koko päivä, kun joutui kulkemaan eri virastoissa.
Tiedostoihin haluttiin kirjata jopa hänen Suomessa asuvan äitinsä tyttönimi nykyisen sukunimen sijaan mahdollisten tulevien selvitysten varalle. Tällaista korttia emme olisi saaneet
opiskelijoina mitenkään, joten puhelinliittymien hankinnassa tarvitsimme unkarilaisen ystävän apua, joka otti vastuulleen unkarilaiset liittymät ja laskujemme maksun. Käytännön
asioiden järjestelyn nopeudesta ja helppoudesta johtuen pääsimme nopeasti tutustumaan
itse Budapestiin.
Budapestissa liikkuminen onnistuu parhaiten käyttämällä julkisia kulkuneuvoja. Kuukauden
voimassa oleva kortti maksaa opiskelijalle vain 15€ ja sillä saa ajaa raitiovaunuilla, metrolla ja busseilla. Ihmiset ovat todella ystävällisiä ja lapsen kanssa liikkuminen on myös helppoa. Vaikka juuri missään ei ole ramppeja rattaita varten, niin aina on ystävällisiä ihmisiä
auttamassa kantamaan rattaat.
Yksinkertaistenkin asioiden hoitaminen Unkarissa saattaa olla vaikeaa, koska valtaosa
väestöstä ei puhu muuta kuin Unkaria. Jotkut vanhemmista ihmisistä puhuivat hieman
saksaa, mutta englanti oli hallussa oikeastaan vain alle kaksikymmentävuotiailla. Hyvin
tyypillisiä tilanteita kaupassa olikin, kun myyjä tuli tarjoamaan apuaan, ja kun hänelle vastattiin englanniksi, hän vain kääntyi ja käveli pois.

2. Budapest, nähtävyydet, kulinaristiset nautinnot ja matkailu
10 miljoonan asukkaan Unkarin pääkaupunki on Budapest, jossa Suur-Budapestin alueella
asuu 2,2 miljoonaa ihmistä. Kommunistisen aikakauden jäljet ovat vielä havaittavissa kaupungissa ja maksaminen onnistuu pääasiassa vain käteisellä. Kaikesta huolimatta kaupunki tuntuu olevan hereillä kaikkina kellon aikoina.

2.1 Nähtävyydet
Kaupunki tarjoaa runsaasti nähtävyyksiä matkaajalle. Tonava jakaa kaupungin Budaan ja
Pestiin, jotka eroavat aikalailla toisistaan. Buda edustaa huomattavasti rennompaa ja rauhallisempaa elämäntyyliä, kun taas Pestissä korostuu kiireisempi elämäntyyli ja se on keskittynyt enemmän liike-elämään. Puolen vuoden oleskelusta huolimatta kaupungista jäi
sellainen olo, ettei ehtinyt kokea kaikkea, mitä kaupungilla oli tarjota. Nähtävyyksistä tuli
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parhaiten tutustuttua Gellert kukkulaan, joka kohoaa Budan puolella aivan Tonavan tuntumassa. Ensimmäisen koulupäivän kiertoajelulla pääsimme koko perhe tutustumaan mm.
Sankarin aukioon, Pyhän Tapanin kirkkoon ja Kuninkaan linnan alueelle.

2.2 Kulinaristiset nautinnot
Kulinaristille kiinnostuksen kohteita kaupungista löytyy runsaasti, juoma ja ruoka eivät
kaupungista lopu kesken. Ravintoloita ja kapakkoja kaupungissa on pienellä alueella satoja. Sosialistisen ajan niukat ajat heijastuvat myös unkarilaiseen ruokakulttuuriin. Tarjolla on
kukon heltoista ja maksasta aina lehmän mahalaukkuun saakka mitä kummallisimpia ruokalajeja. Itse tuli tutustuttua hyvin perinteisiin unkarilaisiin ruokiin, jotka pitkälti muistuttavat
suomalaisia ruokia. Paprikalla maustetut ruoat ja hanhen maksa ovat klassikoita.
Unkarissa on paljon erikoisliikkeitä, esimerkiksi kasvikset kannattaa ostaa niille erikoistuneesta liikkeestä, koska siellä ne ovat paljon parempilaatuisia kuin kaupungin laidalla sijaitsevissa hypermarketeista. Pieniä ruokamarketteja tuntui sijaitsevan lähes jokaisessa
kadunkulmassa.

2.3 Matkailu
Budapestistä teimme muutaman retken lähialueille. Noin 40 km Budapestistä pohjoiseen
kävimme tutustumassa Visegradin linnaan. Myös Unkarin ainoalle järvelle, Balatonille, ja
sen rantakylään Tihanyyn teimme ajoretken keväämmällä. Oma auto oli välttämätön Budapestin ulkopuolelle tutustuttaessa. Balaton-järvelle on Budapestista reilun tunnin ajomatka ja Visegradin linnaan matka kestää vajaan tunnin.
Matkailu Unkarista käsin onnistuu helposti sen erinomaisen sijainnin takia. Itse tuli matkailtua Euroopassa vasta paluumatkalla, joka kulki Slovakian ja Tšekin läpi Saksaan.

3. ESSCA Budapest
ESSCA d’Angers on ranskalainen yksityinen business koulu, jolla on kampus Unkarissa
Budapestissa. Koulu sijaitsee Corvinus yliopiston rakennuksessa. Koulussa oli tiukat
säännöt luennoilla läsnäolovelvollisuuden ja läppäreiden käytön suhteen, mutta näitä tiukkoja sääntöjä ei kukaan tuntunut noudattavan. Koulu oli tarkoitettu vain vaihto-oppilaille
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eikä siellä opiskellut unkarilaisia. Luennoitsijat olivat Ranskasta, Unkarista ja muista lähimaista tulleita tohtoreita ja professoreita.

3.1 Kurssit
Kurssit, joihin halusi ottaa osaa, valittiin etukäteen. Kursseja sai valita enintään 30 opintopisteen edestä. Kursseja suorittaessa alle 30 opintopisteen edestä sai suoritusotteen.
Kursseja suorittaessa 30 opintopisteen edestä sai suoritusotteen lisäksi kunniakirjan. Luennot pidettiin kello 9-20 välillä. Kaikki kurssit, joita valitsimme, olivat maisteritason (6
ECTS) kursseja. Kurssit olivat suuritöisiä ja niissä tehtiin paljon ryhmätöitä ja pidettiin esitelmiä.
3.1.1 International human recourse management (6 ECTS)
Kurssilla luennoi kaksi ranskalaista tohtoria. Kurssilla käsiteltiin kansainvälisen henkilöstönhallinnan tekijöitä, jotka osittain liippasivat läheltä cross-cultural management -kurssin
sisältöä. Kurssilla käsiteltiin paljon aiheeseen liittyviä artikkeleja, joista laadittiin esityksiä
pienissä ryhmissä.
Kurssista järjestettiin yksi kirjallinen koe ja esiintymiskoe. Esiintymiskokeen tarkoituksena
oli toimia osana monikansallista ryhmää ja suunnitella älypuhelinpeli. Kurssi oli todella työläs ja koulupäivät venyivät helposti koulun sulkemisaikaan asti. Kurssi oli todella mielenkiintoinen ja auttoi käsittämään kansainvälisen henkilöstönhallinnan ongelmia.
3.1.2 International trade (6 ECTS)
Kurssilla luennoi unkarilainen ja ranskalainen tohtori. Kurssissa tutustuttiin ja käytiin läpi
kansainvälisen kaupankäynnin instrumentteja. Kurssin pääpaino oli hyödykkeiden viennin
ja tuonnin hallinnassa. Kurssi koostui kahdesta osasta, varsinaisesta teoriaosasta ja käytännön läheisemmästä osasta. Teoriaosassa käsiteltiin kaikki tuonnin ja viennin hallintaa
koskevat asiat, kuten kuljetusehdot, maksumenetelmät, tarvittavat dokumentit ja niiden
hallinta. Kurssin teoriaosuudessa käsiteltiin paljon esimerkkitapauksia case-harjoitusten
avulla.
Kurssin toisessa osiossa sovellettiin käytännössä teoriassa opittuja asioita. Harjoitukset
olivat case-harjoituksia, jotka tehtiin yksin tai pienissä ryhmissä. Kaikki case-harjoitukset
pyrittiin tekemään luennoilla. Kurssista pidettiin kaksi koetta, molemmista osioista oli omat
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kokeensa. Kurssi oli todella mielenkiintoinen ja selkiytti tuonnin ja viennin koukeroita, joita
täytyy ottaa huomioon muun muassa maahantuojana.
3.1.3 European business and law (6 ECTS)
Kurssilla luennoi unkarilainen asianajaja. Kurssissa käytiin läpi lakeja, jotka käsittelivät
muun muassa työntekijöiden oikeuksia, tavaran ja työvoiman liikettä Euroopan-unionin
alueella, ja sopimuksia joita maat ovat keskenään tehneet helpottaakseen ja suojellakseen
omia markkinoitaan.
Kurssilla käytiin läpi teorioita ja paljon case-esimerkkejä. Case-esityksiä luennoitsija teetti
kolme, jotka tehtiin pienissä ryhmissä. Kurssiin kuului myös henkilökohtainen harjoitustyö,
joka käsitteli työnantajan ja työntekijän välisiä ihmisoikeuksia käsitteleviä oikeustoimia.
Kurssista pidettiin yksi loppukoe, jossa kysyttiin yksityiskohtaisia lakikokonaisuuksia ja case tyyppinen tehtävä, jossa piti soveltaa opittuja asioita kokonaisuutena. Kurssi oli työläs,
ja oli tarkoitettu myös opiskelijoille, joilla ei aikaisempaa laillista osaamista ollut. Itse kyllä
suosittelisin jotain taustaa lakiasioihin ennen kuin kurssille osallistuu.
3.1.4 CEE and its relations with the world (6 ECTS)
Kurssissa toimi useita luennoitsijoita Unkarista ja Slovakiasta. Kurssissa käsiteltiin KeskiEuroopan suhteita muun muassa Kiinaan, Amerikkaan, Venäjään ja muihin Euroopan
maihin. Kurssilla luennoitsija pyrki muodostamaan keskustelua opiskelijoiden kanssa ja
johdattelemaan opiskelijat oikeaan lopputulokseen. Kurssin arvosana muodostui esityksestä ja loppukokeesta. Kurssi oli todella mielenkiintoinen ja luennoitsijat taitavia ja osasivat pitää mielenkiinnon yllä jopa kuivien historiapohjaisten luentojen aikana.
3.1.5 Cross-cultural management (6 ECTS)
Kurssissa toimi kaksi luennoitsijaa unkarilainen tohtori ja skotlantilainen maisteri. Kurssilla
käsiteltiin kulttuurillisia eroavaisuuksia toiminta- ja ajatusmalleissa sekä miten nämä vaikuttavat kansainväliseen liiketoimintaan ja yritysfuusioihin. Kurssilla toinen luennoitsijoista
heitti hernepussin sille, jonka halusi vastaavansa kysymykseen tai kertovan mielipiteen
jostain asiasta.
Kurssin arvosana muodostui esityksistä, ryhmätyöstä, henkilökohtaisesta harjoitustyöstä ja
kokeesta. Kurssi oli todella työläs ja ryhmät oli rakennettu aina niin, ettei samaa kansallisuutta ollut samassa ryhmissä, jos vain mahdollista. Kurssi oli todella mielenkiintoinen ja
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auttoi ymmärtämään miten paljon kulttuurilliset erot vaikuttavat, estävät ja haittaavat kansainvälistä liiketoimintaa.

4. Loppusanat
Vaihto-opiskelu on erittäin avartava kokemus ja etenkin siihen liittyvä asuminen ulkomailla.
Unkarissa tulee yllättävän helposti toimeen vaikka valtaosa väestöstä ei tunnu englantia
puhuvan. Unkari soveltuu mielestäni hyvin vaihtokohteeksi, sillä sen hintataso ja ylipäätään elämisen kustannukset ovat edulliset. Vaihtoon lähteminen koko perheen kanssa onnistui hienosti, ja Unkarista löytyy myös suomalaisia perheitä, joilta saimme käytännön
vinkkejä ja lapselle leikkiseuraa.
Vaihdossa mielestäni suurimmaksi hyödyksi osoittautuu kielitaidon, niin puheen kuin kirjoittamisen huomattava parantuminen.

