
Kansainvälisen työssäoppimisen raportti:  

Vinkkejä sisällön tuottamiseen; käsittele matkaraportissasi näistä 

ainakin kuutta aihealuetta (aihealueet 1 ja 4 erityisen tärkeitä). 

Nimi: Jemila Matilainen 
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Työpaikan nimi ja toimiala: Raw Systems, Bitek, Administrator 24; IT-ala 

Kohdemaa ja kaupunki: Saksa, Bamberg 

Työssäoppimisen ohjaaja :  

 

1. Työskentely  

• Kuvaile työssäoppimispaikkasi (sijainti, koko, 

toiminta, henkilöstö, asiakkaat ym) 

Olin kolmessa erilaisessa Saksalaisessa IT-alan 

yrityksessä. Kaikki olivat käytötuen yrityksiä. 

Raw Systems - Tietokoneiden huolto ja korjaus, 

vikojen etsintä. Myös yksilölliset tilaukset kuten 

pelitietokoneet valmistuivat siellä. Yrityksessä 

työskenteli lisäkseni kaksi vakituista työntekijää. 

Asiakkaat olivat yksityishenkilöitä.  

Bitek - Keskittynyt suurimmaksi osaksi asiakkaiden 

servereiden ja verkkojen asennukseen ja 

ylläpitoon. Myös yrityskoneidein asennusta ja 

vikakorjauksia. Asiakkaita olivat yritykset 

lähiseuduilla. Työntekijöitä yrityksessä oli viisi.  

Administrator 24 - Servereiden, verkkopuhelimien 

ja verkkojen asennuksia yrityksille ja 

yksityishenkilöille. Myös yrityskoneidein asennusta 

ja vikakorjauksia. Asiakkaita olivat niin isot että 

pienet yritykset sekä yksityishenkilöt. Vakituisia 

työntekijöitä yrityksessä oli kuusi. 



 



TYÖTEHTÄVÄT: 

Raw Systems - tietokoneiden korjaus, kasaus, asennukset, vikojen etsintä. 

Bitek - Serverin asennus 

Administrator 24 -  

• Kuvaile tyypillinen työpäiväsi 

Jokainen päivä oli erilainen työtehtäviltään ja aikatauluiltaan. Eroina työpaikkojen välillä oli 

kulkeminen töihin. Esimerkiksi Administrator 24:än kuljin pyörällä 9km matkan, muihin 

matka ei ollut niin pitkä, joten pystyin myös kävelemään. Töissä söin tyypillisesti omia 

eväitä. 

• Millaisia työvälineitä käytit? 

Työvälineitä minulla oli monia. Esim. tietokone (datanomin tärkein työväline), työkaluja, 

muistitikkuja, levykkeitä, verkkoa. 

• Miten sinua ohjattiin työtehtävissäsi 

Riippui työtehtävästä, miten minua ohjattiin. Projektityössä sain alussa ohjeet suullisesti, 

mutta muuten työskentely oli itsenäistä. 

• Miten itsenäisesti sait työskennellä? Annettiinko sinulle vastuuta? 

Suurimmaksi osaksi todella itsenäisesti ja minulle annettiin vastuuta.  

2. Oppiminen ja ongelmaratkaisu 

• Mitä tietoa, mistä ja miten hankit (esim. kohdemaasta ja sen kulttuurista, 

työpaikasta, asumisesta, vaihtojakson tavoitteista, matkajärjestelyistä, 

rahoituksesta, terveysasioista, vaatetuksesta) 

• ennen matkaa  

Ennen matkaa hankin tietoa netistä, esimerkiksi blogeista. Löysin monien opiskelijoiden 

vaihtoblogeja, joissa ne kertoivat elämästä Bambergissa. Kyselin myös muilta opiskelijoilta 

kokemuksia Saksassa työssäoppimisesta. Ilman blogeja Bambergista oli aika vähän tietoa, 

mutta taas Saksasta yleisesti löytyi todella paljon tietoa.  

• matkan aikana 



Bambergiin saavuttuani kyselin kovasti paikallisilta ja muilta saksalaisilta matkaajilta Saksan 

kulttuurista. Vaihdoimme tietoja ja kokemuksia omista maistamme ja löysimme niin 

erilaisuuksia että samanlaisuuksia. 

• Millaisia taitoja ja tietoja opit  

• työssäoppimispaikalla 

Opin paljon erilaisia tärkeitä tietoja ja taitoja omaan alaani liittyen. Näin myös Saksan 

erilaisen puolen työelämän kannalta. 

• vapaa-ajalla 

Opin paljon erilaisista kulttuureista, historiasta, taloudesta jne - niin Saksan kulttuurista että 

muiden maiden (esimerkiksi Intia, Portugali, Sveitsi ja Yhdysvallat). Opin käymään sujuvasti 

keskusteluja Englanniksi.  

• Mitä kannattaa ottaa huomioon/tekisit eri lailla seuraavalla kerralla? 

En muuttaisi mitään. 

• Miten voit hyödyntää oppimiasi asioita tulevaisuudessa? 

Kielitaidosta tulee olemaan todella paljon hyötyä, sekä myös erilaisesta 

kulttuuritietämyksestä. Maailmankuvani myös avartui. 

 

3. Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 

• Miten yhteistyö toimi työssäoppimispaikalla (työkaverit, esimiehet, 

asiakkaat, ystävät)? 

Hyvin. Opin ettei kielitaidolla ole niin väliä, kunhan yrittää ja on ystävällinen. 

• Ystävystyitkö paikallisten ja/tai muiden ulkomaalaisten kanssa? Kuvaile 

miten. 

Tutustuin moniin saksalaisiin ja ulkomaalaisiin hostellissa että vapaa-ajalla. Jutustelun aloitti 

joko minä tai toinen osapuoli. 

• Miten esittelit Suomea ja oppilaitostasi? 

Rehellisesti, mutta ylpeänä.  



• Millaista palautetta sait työssäoppimispaikalta (esim. asiakkaat/esimies)?  

Sain hyvää palautetta. 

• Jouduitko ongelmatilanteisiin ja miten selvitit asiat (työkaverit, esimiehet, 

asiakkaat, ystävät)? 

En joutunut juurikaan ongelmatilanteisiin. 

 

4. Ammattietiikka 

• Millaisia eroja huomasit Suomessa ja kohdemaassa työpaikalla 

käyttäytymisessä? 

• työajan noudattaminen 

En huomannut juurikaan eroa. 

• henkilösuhteet (esim. hierarkia koskien esimiehiä ja työntekijää) 

En huomannut juurikaan eroa. 

• ammattiylpeys meillä ja kohdemaassa 

En huomannut juurikaan eroa. 

• Miten työpaikan pelisäännöt erosivat Suomesta? 

En huomannut juurikaan eroa. 

• Millaisia asioita työpaikallasi arvostettiin? 

Rehellisyyttä, rauhallisuutta, ystävällisyyttä, yrittämistä, muiden kuuntelua. 



  



 

7. Kestävä kehitys 

• Miten kierrätys toimi kohdemaassa verrattuna Suomeen (raaka-aineet, 

myytävät tuotteet, työtavat, jätteet) 

Saksassa osavaltioilla ja kaupungeilla on todella paljon eroa kestävässä kehityksessä. 

Bambergissa myydään todella paljon halpatavaraa pienissä marketeissa. Toisaalta monissa 

kaupoissa oltiin siirrytty muovipusseista kangaskasseihin tai kestokasseihin. Kaikkialta 

muovikasseja ei saanut ostettua ollenkaan ja jos sai niin se maksoi ylimääräistä. Suomessa 

pyritään samaan suuntaan. 

Kierrätys Bambergissa toimi erilailla kuin 

Suomessa; muovijätteet laitetaan Bambergissa 

kaduilla talojen viereen josta roska-auto ne 

kerää. Luulen, että tämä johtui Bambergin 

vanhasta katukuvasta: talot oli rakennettu 

ahtaasti, eikä kaduilla tai sisäpihoilla ollut 

kunnollisia paikkoja roskiksille. Myöskään 

roska-autot eivät olisi voineet mahtua kaikille 

kaduille.  

 

Muovijätteet laitettiin tietynlaisiin keltaisiin 

muovisäkkeihin, muuten roska-auto ei kerännyt 

niitä. Roskien keräys maksetaan veroissa. 

Roskat lajiteltiin muoviin, sekajätteisiin (esim. 

metalli, biojätteet), paperi/pahvi. Yleensä 

saksalaiset Bambergissa eivät tuntuneet olevan 

kovin ympäristötietoisia sillä monet heittivät 

tupakantumpit ja roskat (esim. noutoruoka 

pakkaukset) kaduille tai jokiin. Joissa näki usein 

kelluvan roskia. 

Saksalaiset tuntuivat kuitenkin olevan tarkkoja 

ettei ruokaa heitetä pois, joka on hyvä asia. 

 

 



12. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

• Miten kohdemaan kulttuuri erosi Suomen kulttuurista pääpiirteittäin  

• ruokatottumukset ja työ- ja ruoka-ajat  

Saksalaisten ruokatottumukset eroavat paljon Suomen ruokatottumuksista. Esimerkiksi 

aamupalaksi ja iltapalaksi saksalaiset saattavat ostaa kroisanttia, pullaa tai muuta makeaa 

leivonnaista lähileipomoista. Suomessa normaalisti tällaisia leivonnaisia pidetään 

kahvihetken herkkuina.  

Töissä monilla oli eväinä leipää tai leivonnaisia lähileipomoista. Ilmeisesti saksalaiset 

panostivat enemmän illalliseen kuin päivälliseen, sillä illallinen oli yleensä suuri ja 

monipuolinen.  

Ruoka-ajat eivät eronneet juurikaan Suomesta. 

• pukeutuminen 

Pukeutumisessa ei ollut juurikaan eroa verrattuna Suomeen. Pukeutuminen oli modernia ja 

riippui täysin yksilöstä ja hänen kulttuuristaan.  

• tasa-arvo 

Saksa oli tasa-arvoinen, eikä miesten ja naisten välillä ollut juurikaan eroa. Ammateissa voi 

kyllä nähdä, että esimerkiksi it- alalla oli todella vähän naisia - omissa työpaikoissani ei ollut 

yhtäkään it- alalla työskentelevään naista, eikä paikallisessa koulussa juurikaan näkynyt 

tyttöjä it-alalla. 

Erona Suomeen vaikutti, että miehet olivat hiukan avuliaampia naisia kohtaa (ovien avaus, 

laukkujen kanto yms), mutta muualla en huomannut eroa.  

Nyky-Saksassa asuu paljon ihmisiä eri kulttuureista ja maista, joten heidän suhtautumisensa 

ja asenteensa saattoi poiketa jollain tavoin, mutta ei aina. 

• tervehdykset 

Ihmiset olivat ystävällisia ja tervehtivät myös vieraille.  

• vapaa-ajanvietto (juhlapyhät, viikonloput, tapahtumat) 

Juhlapyhät olivat usein hiljaisia ja kaupat olivat usein kiinni. Ravintolat ja kahvilat pysyivät 

auki jolloin ihmiset saattoivat käydä perheineen syömässä tms. Viikonloput olivat 

kaupungilla vilkkaita ja äänekkäitä varsinkin ilta-aikaan.  

 



Tapahtumissa saksalaiset olivat iloisia ja äänekkäitä.  

Oli täysin yksilökohtaista mitä ihmiset tekivät vapaa-ajallaan. Yleensä kuitenkin monet 

menivät työporukalla töiden jälkeen oluelle jutustelemaan ja syömään. 

• käyttäytyminen (työkaverit, esimiehet, asiakkaat, itse asiakkaana) 

Riippui täysin yksilöstä ja persoonasta. Suurimaksi osaksi ihmiset olivat todella iloisia ja 

mukavia ja halusivat tutustua sinuun. 

Asiakkaana kuitenkin huomasin, että kaupassa/kahvilloissa/ravintoloissa, henkilökunta eivät 

aina käyttäytyneet asiallisesti, jos et puhunut Saksaa. Henkilökunta saattoi turhautua ja olla 

töykeitä, jos puhuit heille Englantia. 

• Miten valmistauduit vieraan kulttuurin kohtaamiseen? Koitko 

kulttuurishokin? Mikä oli mielestäsi liian erilaista? 

En oikein osannut valmistautua mitenkään uuteen kulttuuriin, mutten saanut varsinaista 

kulttuurishokkia. Jotkut asiat tuntuivat oudoilta ja vierailta. Yleensä kummallisuudet 

enemmänkin naurattivat. Esimerkiksi saksalaiset ostavat itselleen keittiön jota kuljettavat 

muutosta toiseen. 

Mikään ei varsinaisesti ollut liian erilaista. Joskus kuitenkin kaipasin, että kaupassa tuotteissa 

olisi ollut myös Englannin kieliset tuoteselosteet. 

• Kohdeltiinko sinua ”ulkomaalaisena”? Miten se ilmeni? 

Minua kohdeltiin usein ulkomaalaisena, koska en puhunut Saksaa hyvin, eivätkä kaikki 

osanneet Englantia. Usein ihmiset olivat kuitenkin ystävällisiä ja hyvin kiinnostuneita 

Suomesta ja meidän kulttuuristamme. 

• Mistä kohdemaan asioista meillä suomalaisilla olisi opittavaa?  

Tervehtiminen esimerkiksi naapureille.  


