
                                                                                                                  

Kansainvälisen työssäoppimisen raportti:  

Nimi: Jaafar Al Yasiri, Ali Al Taee, 

Ryhmäntunnus: KHOA1708G, KHOA1801G 

Ulkomaanjakson kesto:22.10-17.11.2018 

Työpaikan nimi ja toimiala: Mano Bustas, Kiinteistöpalveluala 

Kohdemaa ja kaupunki: Vilna Liettua 

Työssäoppimisen ohjaaja : Daniel Kopac 

1. Työskentely  

 

- Työssäoppimispaikka sijaitsi Liettuan pääkaupungissa Vilnassa. Yritys toimii 

maailmanlaajuisesti. Henkilöstöä kaiken kaikkiaan n. 2000. Asiakkaina liikekeskukset ja mm. 

tornitalot (10-15 kerroksisia). 

 
 

 

 

 

- Työpäivä alkoi klo 8:00 ja loppui klo 15.00. Työpaikkamatkaan käytin bussia. Työmatka kesti n. 

40 min. 

- Menimme tornitalon valvomoon ja tarkistimme, oliko aktiivisia hälytyksiä. 



                                                                                                                  

Tarkistimme myös huonetilojen lämpötiloja. Kävimme lämmönjakohuoneessa ja 

pumppuhuoneessa tarkistamassa olivatko paineet ja lämpötilat kunnossa. 

 

- Työvälineinä käytimme mukana kulkevia yleistyökaluja kuten erilaisia ruuvimeisseleitä, 

valaisimia ja mittareita. 

 

 



                                                                                                                  

 

- Päivät olivat erilaisia ja tehtävät vaihtelivat päivittäin. Ohjaaja oli mukana työtehtävien 

tekemisessä. 

 

- Työssä piti käyttää kulkukorttia ja ottaa huomioon asiakastilat. 

 

 

- Tehtävät olivat vaativia ja ohjaaja oli mukana tehtäviä suoritettaessa. 

 

2. Oppiminen ja ongelmaratkaisu 

Ennen matkaa tietoa hankimme yrityksien kotisivuilta. 

Matkan aikana hoidimme käytännön asiat itsenäisesti. 

Työssäoppimispaikalla opin paljon uutta tekniikkaa. 

Vapaa-ajalla opin liikkumaan itsenäisesti. 

Seuraavalla kerralla asunto voisi olla lähempänä työpaikkaa. 

Tulevaisuudessa minun on helpompi omaksua uutta tekniikkaa. 

 

 

3. Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 

Yhteistyö toimi saumattomasti ja työkaverit ja esimiehet opettivat. 

Emme saaneet uusia ystäviä. 



                                                                                                                  

Kerroimme yleisellä tasolla Suomesta ja meidän oppilaitoksesta. Yritimme tuoda esille omaan 

alaan liittyviä asioita. 

Kielitaitoamme kehuttiin. Vastaavasti heidän kielitaitonsa riitti kommunikointiin. 

 

4. Ammattietiikka 

Asiat kerrottiin hyvin tarkasti. 

Työaika oli säännöllistä päivätyötä. 

Esimies ja alaissuhteet Liettuassa olivat selkeästi havaittavissa. 

Työntekijät olivat ammattitaitoisia ja ystävällisiä. 

Pelisäännöt olivat samanlaisia Suomessa ja Liettuassa 

Kaikki asiat olivat kunnossa. 

 

5. Terveys, turvallisuus ja yhteistyö 

 

Omnian puolesta oli työvaatteet ja Liettua on nykyaikainen maa, missä hygienia on hyvällä tasolla. 

 

6. Aloitekyky ja yrittäjyys 

 

Mielenkiinto automaatioon heräsi. 

 

7. Kestävä kehitys 

 

Tämä oli järjestetty eri tavalla kuin Suomessa. Puutarhatyöntekijät tekivät ulkoalueiden hoidon. 

 

8. Estetiikka 

 

 

Liettuasta löytyy uutta ja vanhaa. Liettua on hyvin nykyaikainen maa. 

 

 

9. Viestintä ja mediaosaaminen 

 



                                                                                                                  

Käytimme venäjän kieltä ja englannin kieltä 

Kielitaitomme koheni matkan aikana. Meillä oli älykännykät mukana, joita käytimme ahkerasti. 

Opettajaan olimme yhteydessä säännöllisesti WhatsUp-sovelluksen kautta 

 

 

10. Matematiikka ja luonnontieteet 

 

Liettuassa käytettiin euroja. Sähkö- ja lämmitysjärjestelmät olivat samantapaisia kuin Suomessa. 

 

11. Teknologia ja tietotekniikka 

 

Liettuassa tekniikka on hyvin kehittynyt. 

12. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Ruokaa teimme itse ja jos kävimme ulkona ruokailemassa. Liettuasta Vilnasta löytyi paljon 

vaihtoehtoja. 

 

 


