
                                                                                                                  

Kansainvälisen työssäoppimisen raportti:  

Vinkkejä sisällön tuottamiseen; käsittele matkaraportissasi näistä ainakin kuutta 

aihealuetta (aihealueet 1 ja 4 erityisen tärkeitä). 

Nimi: Niko Kuusela 

Ryhmäntunnus: SAAP15SAK 

Ulkomaanjakson kesto: 23.10-25.11.2017 

Työpaikan nimi ja toimiala: Bär Elektrotechnik 

Kohdemaa ja kaupunki: Saksa, Bamberg 

Työssäoppimisen ohjaaja : Jens Weissenberger 

1. Työskentely  

Työskentelin suurimmaksi osin bambergissa mutta kävin myös ulkopuolellakin tekemässä 

töitä. 

Tilannekuvina toimisi töihin meno, töissä oleminen ja poispääsy. 

Työtehtäviin kuului asennukset , suunnittelu ja johtojen vetäminen. 

Tyypillinen työpäiväni alkoi 7 ja mentiin esim. kalja painimolle vetää johtoa tai 

tehdasalueelle asentamaan lamppuja. 

Työvälineinä oli ruuvimeisselit pihdit ja mattoveitsi. 

Jos oli jotain mitä pystyin tehdä niin minut ohjattiin tekemään se. 

Eniten tarvitsi englannin osaamista asiakkaiden kanssa. 

Suurimmaksi osaksi tein töitä johon tarvitsi kaksi tai enemmän henkilöä joten en 

hirveämmin päässyt yksin työtä tekemään. 

 

2. oppiminen ja ongelmaratkaisu 

En niinkään katsonut tietoja ennen kun lähdin matkalle, mutta kun olin siellä niin kaikki tieto 

tuli katsottua netistä. 

Englannin puhuminen oli loppukohdassa sujuvampaa työpaikalla ja vapaa-ajallakin 

Kaikki meni suurin piirtein niin kun halusinkin joten en tekisi hirveämmin asioita toisin. 

Työtodistuksessa on hyvä että näkyy, että on työskennellyt ulkomailla. 



                                                                                                                  

 

3. vuorovaikutus ja yhteistyö 

Yhteistyö oli hyvä tuossa työpaikassa ainoa asia mikä oli ongelma joidenkin kanssa oli 

englanti ja kun jotkut ei puhunut sitä ollenkaan. 

Ystävystyin aika hyvin työkavereiden kanssa. Esim. välillä jäätiin töitten jälkeen kahville tai 

kaljalle. 

Esittelin Suomea kylmänä maana ja oppilaitostani hyvänä. 

Palaute oli hyvä työpareilta. Ainoa miinus oli etten puhunut tarpeeksi. 

En joutunut ongelmatilanteisiin. 

 

 

4. Ammattietiikka 

Minua ei perehdytetty ollenkaan työyhteisön ohjeisiin. 

Saksassa työpaikoilla ei ole niin tiukkoja sääntöjä kuin suomessa. 

Työaikaa noudatettiin 

Isoin asia mitä huomasin oli että tulityön jälkeen ei tarvinnut jäädä vartioimaan kun taas 

suomessa pitää tunnin ajan. 

Työpaikalla arvostettiin hyvää työtä ja se ettei kukaan ole liian tosissaan asioista. 

 

 

5. terveys, turvallisuus ja yhteistyö 

Minua ei perehdytty melkein ollenkaan turvallisuusohjeisiin tai työtehtäviin 

En joutunut käyttämään terveydenhoitopalvelua. 

Saksassa oli hygienia ,työvaatteet, työvälineet, ergonomia, työmenetelmät  oli aika samaa 

kun suomessa. Työturvallisuus oli ainoa jossa oli eroa hieman. 

 

 

6. aloitekyky ja yrittäjyys 

En saanut ideaa. 

En osaa sanoa. 



                                                                                                                  

 

7. kestävä kehitys 

Kierrätys oli minun ymmärryksen mukaan sama kuin suomessa. 

 

 

8. Estetiikka 

Asiat otettiin aika tarkasti huomioon mutta kyllä oli kanssa asioita joista ei niinkään välitetty 

yhtä paljon kuin muista esim. Näyteikkunat. 

- 

 

 

 

9. viestintä ja mediaosaaminen 

Englanti oli ainoa kieli mitä puhuin paitsi jos joku avaa oven minulle nii danke tai aamusin 

morgen. 

Saksan kielen kanssa en tullut toimeen yhtään. 

Kieliongelmia tuli mutta kääntäjän kautta sai tietää sanan. 

Käyttäytyminen ei eronnut suomesta juuri yhtään. 

Yhteyttä pidin whatsapin kautta. 

 

 

10. matematiikka ja luonnontieteet 

Yksiköt olivat samat kun suomessa. 

Rahayksikkö oli sama. 

Kaupoissa oli paljon halvempaa kuin suomessa. 

Maksuvälineinä käytettiin melkein pelkästään käteistä. 

Sähkö- ja lämmitysjärjestelmä ei eronnut hirveämmin. 

 

11. teknologia ja tietotekniikka 

Melkein pelkästään käytin puhelinta ja nettiä piti säästää mahdollisimman paljon. 



                                                                                                                  

Ainoa tekninen tuote mitä töissä käytettiin oli läppäri. 

 

 

12. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Ruoka oli aikalailla samanlaista. 

Työ- ja ruoka-ajat oli pidempiä. 

Pukeutuminen oli samanlaista kuin suomessa. 

Tasa-arvoa oli. 

Tervehdyksiä tehtiin kaikkien kanssa. 

Vapaa-ajan vietto oli pubeissa. 

Käyttäytymisessä ei ollut valittamista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


