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Työssäoppimispaikkani Indiana company sijaitsee La Guillotiére-Sud alueella, hyvin lähellä Lyonin 

ydinkeskustaa. Fyysisesti Indianan konttori on pieni verrattuna siihen miten vaikutusvaltainen firma se on 

Ranskassa. Kollegani kertoivat minulle, että heillä on ollut konttori aikaisemmin Pariisissa, mutta 

muuttivat sen hiljattain Lyoniin. Firma tekee alkutuotantoa erilaisille mainoksille televisioon, nettiin tai 

muille foorumeille. Alkutuotannolla tarkoitetaan konseptin luomista, puhtaaksi kirjoittamista sekä niin 

sanotun demovideon luomista. Firman asiakkaita on monenlaisia ja ikäisiä, pieniä ja suuria firmoja. 

Yllätyin suuresti siitä miten tunnettujen firmojen kanssa sain itsekin tehdä töitä työssäoppimisjaksoni 

aikana. Henkilöstö firmassa on todella rento ja hyväntuulinen. Heistä huomasi, että he ovat tehneet töitä 

yhdessä pitkään, sillä heillä on selkeä ystävyys-suhde toisiinsa ja erittäin hyvä ryhmähenki. Vaikka 

Indianan seitsemän henkilöisestä henkilöstöstä vain kaksi osaavat englantia hyvin, tämä ei näyttäytynyt 

olevan kovin suuri ongelma. Kaikki olivat niin hauskoja ja avoimia persoonia, että koko jakso sujui 

työpaikan osalta lähes moitteettomasti. 

 

Työtehtäväni pyörivät suurimmaksi osaksi aina demovideon luomisen ympärillä. Ensin etsin sitä varten 

videomateriaalia netistä, sitten leikkasin erilaisia versioita ohjaajan toiveiden mukaisesti kunnes tulos oli 

sitä mitä tavoiteltiin, jolloin video lähti asiakkaalle katsottavaksi. Demovideon tarkoituksena on antaa 

asiakkaalle idea siitä miltä lopputulos tulee näyttämään, ennen kuin itse videota aletaan kuvaamaan. 

Työvälineenä oli siis tietokoneeni, jonka sisällä adoben ohjelma Premiere Pro. Välillä sain pieniä 

kuvaustehtäviä, jolloin kuvasin videota ja valokuvia Canon 600D järjestelmäkameralla. Ohjaajani ohjeisti 

minua työssäni siten, että hän kertoi projektin alussa minulle mitä asiakas on tilannut sekä mikä ohjaajan 

visio videolle on, jonka pohjalta sain sitten lähteä etsimään materiaalia itse. Kun ensimmäinen versio 

videosta oli tehty, ohjaajani kävi arvioimassa työtä ja antoi korjausohjeita, ja tämä jatkui muutaman 

kerran ennen kuin lopputulos oli valmis. Työni aikana tarvitsin tietenkin tietoa siitä mikä asiakkaan 

firman agenda on ja millaisia ajatuksia he haluavat tuoda mahdollisille asiakkaille kun he katsovat 



tekemäämme videota. Tarvitsin myös tiedon esimerkiksi siitä, mille foorumille video tulisi päätymään 

sillä se vaikuttaa videon pituuteen ja leikkaukseen. Näillä tiedoilla ja ohjaajan visiolla pääsin hyvin 

pitkälle ja sain työskennellä omassa rauhassa, mutta sain myös tarvittaessa apua jos sitä tarvitsin. 

 

KV-toimisto hoiti matkan järjestelyistä suurimman osan, eli lentojen hankinnan sekä asuinpaikan 

vuokraamisen, jonka kaiken rahoitti Erasmus+. Työharjoittelupaikan järjesti minulle myös KV-toimisto. 

Työpaikkaan liittyvät kysymyksen hoiti osittain KV-toimisto, ja osittain minä itse kun minua haastateltiin 

skypen kautta työssäoppimiseen. Satun olemaan onnekas siten, että hyvä ystäväni asuu Pariisissa joten 

kyselin häneltä tärkeää tietoa kulttuurista, hinnastosta, käytännöistä sekä vaatetuksesta matkaa varten. 

Loput käytännön asiat kuten se miten pääsee tarvittaessa lääkäriin hoiti meille paikan päällä 

KV-toiminnasta vastaavat henkilöt. Meille sanottiin ennen matkaa, että saamme olla yhteydessä mistä 

vaan ennen, jälkeen tai matkan aikana mieleen tulleesta asiasta Suomen ja Ranskan KV-vastaaviin. 

KV-toimistosta meille kerrottiin myös ennen matkaa mitä kaikkia tavoitteita heillä on meille 

opiskelijoille, ketkä he lähettävät ulkomaille, ja loput tavoitteet pystyimme tietenkin rakentaa itsellemme. 

 

Työssäoppimispaikalla opin paljon kulttuurillisia asioita ja vähemmän työhöni liittyviä teknisiä asioita. 

Minusta oli mielenkiintoista seurata työyhteisöä sivusta ja tunnistaa käytäntöjä ja tapoja mitä näen 

Suomessa työpaikallani, ja myös huomata minulle uusia tapoja. Huomasin esimerkiksi sen, että 

Ranskalaiset ovat paljon enemmän työ-orientoituneita, kuin tauko-orientoituneita, kun taas minusta 

tuntuu, että Suomessa asia on toisinpäin. Suomessa, sillä sekunnilla kun kello näyttää ruoka-aikaa, minä 

ja työkaverimme olemme jo ruokalassa odottamassa, kun taas täällä Ranskassa, ruoka-tauolle mennään 

vasta kun edellinen homma on tehty valmiiksi. Tämä voi tietenkin olla vain joko alaan liittyvä käytäntö 

taikka vain tähän kyseiseen työyhteisöön liittyvä käytäntö, mutta se jäi minulle mysteeriksi. Joka 

tapauksessa, opin tämän käytännön takia mielestäni hieman kuuliaisuutta työtäni kohtaan, ja osaan nyt 

saattaa työn sopivaan kohtaan ennen taukoa, mistä tulee varmasti olemaan hyötyä minulle työssä kuin 

työssä tulevaisuudessa.  

 

Yllätyin siitä miten eri asioissa Ranskalaiset ovat kohteliaita ja epäkohteliaita kuin Suomalaiset. Sitä aina 

olettaa, että kulttuuri ei vaikuta mitenkään ihmisten käytökseen, ja muistaa vasta matkalla kuinka väärässä 

oli. Tälläkin matkalla minulle on tullut jatkuvasti vastaan siinä hetkessä huonolta tai hyvältä vaikuttavaa 

käytöstä, mutta kun on myöhemmin miettinyt asiaa, huomaakin sen olleen vain kulttuurillinen 

eroavaisuus. Esimerkiksi, ranskalainen työntekijä usein kieltäytyy palvelemasta sinua jos tulet kauppaan 

kymmenen minuuttia ennen sulkemisaikaa, kun taas suomessa sinut useinmiten päästetään sisään 



viimeiselläkin minuutilla, kunhan olet nopea. Tämä tuntui aluksi hyvin epäkohteliaalta ja laiskalta 

minulle. Kääntöpuolena, kun kävelet täydestä metrosta ulos ja itse törmäät tai edes hipaiset toista henkilöä 

kiireessä, ranskalainen sanoo sinulle anteeksi, aina. Suomessa taas yleensä ihminen johon törmäsit ei joko 

sanoisi mitään tai korkeintaan “oho”. Näiden erilaisuuksien huomaaminen ja kokeminen on opettanut 

minulle hyväksyväisyyttä, ymmärrystä, avoinmielisyyttä sekä kärsivällisyyttä, mitkä ovat kaikki elämän 

ja uran kannalta todella hyödyllisiä taitoja. Seuraavalla kerralla koittaisin pitää kulttuurillisten erojen 

vaikutuksen paremmin mielessä. 

 

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, yhteistyö työssäoppimispaikallani työskentelevien ihmisten kanssa toimi 

yllättävän hyvin, ottaen huomioon miten vähän osa heistä osasi englantia. Pystyimme todella vähäisellä 

sanastolla ymmärtämään toisiamme ja etenemään projekteissa, joidenkin henkilöiden kanssa paremmin 

kuin toisten. Ensimmäisinä työpäivinä keskustelimme paljon Ranskan ja suomen eroista ja 

yhtäläisyyksistä, ja minulta tietenkin kysyttiin paljon erilaisia asioita Suomesta, suomalaisesta kulttuurista 

ja työpaikastani Suomessa. Ohjaajani työssäoppimispaikalla oli kovin kannustava ja tyytyväinen työhöni, 

ja kuulemani mukaan niin olivat asiakkaatkin kelle materiaalia ehdin tuottaa. Vaikka en varsinaisesti 

ystävystynyt kehenkään uuteen matkan aikana, tunsin että monen työtoverini kanssa ehti rakentua 

jonkinlainen kaverisuhde, mikä teki työnteosta erittäin mukavaa.  

 

Jouduin matkan alussa rahallisesti hankalaan tilanteeseen, sillä asuntomme hinta ei vastannutkaan sitä 

mitä meille oltiin luvattu, vaan oli tuplasti sen mitä sen piti olla. KV-toimisto siis maksoi meille loput 

apurahastamme ajoissa, että saisimme maksettua korotetun vuokran silloin kun piti. Otin siis yhteyttä heti 

KV-toimistoon ongelman ilmettyä ja sain sieltä apua tilanteeseen. Ranskan KV-vastaavat olivat myös 

suuri apu ongelman ratkaisemisessa. 

 

Minua ei perehdytetty ollenkaan työyhteisön ohjeisiin eikä käytäntöihin, eli opin ne pikkuhiljaa työtä 

tehdessä. Koska sain tehdä niin paljon itsenäistä työtä, ei perehdytyksen puute haitannut minua lainkaan, 

totta puhuen en odottanutkaan perehdytystä mihinkään muuhun kuin teknisiin asioihin missä saattoi olla 

pieniä eroja minun tyyliini tehdä töitä. Niinkuin sanoin aikaisemmin, pidin siitä, että sain rauhassa 

katsella sivusta työyhteisöä eikä minua pakotettu mukaan mihinkään missä en halunnut olla mukana, 

mutta minulle tehtiin silti aina selväksi, että olen tervetullut mukaan kaikkeen. Niinkuin mainitsin jo 

aikaisemmin, Ranskalaiset tuntuivat kovin työorientoituneilta, ainakin työpaikallani. He tekivät pitkiä 

työpäiviä, usein myös olivat töissä yliaikaa, ja kun kysyin asiasta minulle selitettiin, että tämä on “the 

french way”, eli toisin sanoen, näin he toimivat Ranskassa. Jos ollaan yliajalla, he eivät kuulemma ole 



seuraavana päivänä yhtään vähempää aikaa töissä vaikka niin sanottuja ylityötunteja olisikin kerääntynyt. 

Työt tehdään loppuun ensin, sitten levätään. 

 

Minulle kerrottiin etukäteen, että tulen varmasti yllättymään siitä, miten vahva hierarkia Ranskassa on 

verrattuna Suomeen, mutta yllätyksekseni en havainnut sitä työpaikassani. Siellä ei käytetty “Miss” tai 

“Sir” etuliitteitä pomojen nimien edessä niinkuin minulle kerrottiin että tehtäisiin, eikä hierarkia tullut 

millään muullakaan tavalla esiin. Arvo, mikä minulle jäi eniten mieleen työpaikalta oli se, että työn pitää 

olla hauskaa edes välillä. Välillä pitää vähän hassutella ja pelleillä työajalla, ettei se tunnu niin 

puuduttavalta päivästä päivään. Heillä oli jopa kaksi kertaa päivässä pöytäjalkapallo-peli, ja se oli aina 

ruokatauon jälkeen ja toinen noin neljältä iltapäivällä, joka päivä. He kokoontuivat automaattisesti 

sovittuun aikaan pöydän ääreen kuin kokoukseen, pelasivat yhden pelin kerralla ja sitten palasivat 

rentoutuneina työpöytiensä ääreen.  

 

Ammattiylpeydestä tai sen tasosta Ranskassa verrattuna Suomeen, en juurikaan saanut mitään vinkkejä. 

Kaikki vaikutti aika samanlaiselta kuin koto-Suomessakin. Yksi asia minkä huomasin kyllä, mikä 

koskettaa ammattiylpeyttä aiheena tai ainakin ylpeyttä oli se, että Ranskalaiset eivät kehuskele itseään 

juuri ollenkaan tai muutenkaan puhu ääneen omista onnistumisistaan. Heillä tuntuu olevan sellainen 

mentaliteetti, että jos et ole paras jossain asiassa, se mitä osaat on lähes mitätöntä, eikä siitä saa puhua. 

Totta puhuen, et saa puhua onnistumisistasi ääneen vaikka olisitkin parhaista paras. Tämä on kaikki 

kuitenkin vain mitä olen itse ymmärtänyt ja kokenut Ranskalaisista, eikä välttämättä millään tasolla 

totuus.  

 

Kuten kaikki tietävät, ranskalaisia pidetään yhtenä maailman tyylikkäimpänä ihmisjoukkona, ja tämä 

mielestäni on täysin totta. Olen aina miettinyt miten se on mahdollista, että Ranskalaisilla vain tuntuu 

olevan enemmän rahaa kauniisiin vaatteisiin ja joku luontainen vaisto pukeutua hyvin. Johtuu sitten mistä 

johtuukaan, mutta totta se joka tapauksessa vain on. Tämä näkyi joka paikassa, arkkitehtuurissa, 

sisustussuunnittelussa, pukeutumisessa tietenkin, ja jopa ruoassa. Pomollani oli joka päivä uusi upea 

asukokonaisuus päällä, ja joka kerta hän näytti siltä kun olisi kävellyt suoraan Pariisin muoti viikkojen 

catwalkilta töihin. Työpaikka oli myös säihkyvän siisti joka päivä, ja sisustus oli selvästi tehty hyvällä 

maulla sekä ajatuksella. Estetiikan tärkeys näkyi siis erittäin selkeästi joka paikassa Ranskassa, ja ero 

Suomeen oli silmiinpistävä. Ylipäätänsä sain sellaisen kuvan, että ranskalaisille estetiikka ei ole vain hyvä 

plussa vaan se on itsestäänselvyys, asiassa kuin asiassa. 

 



Olin yllättynyt siitäkin, ettei minun tarvinnut kertaakaan ottaa vastaan taikka antaa poski suukkoa 

kellekkään tervehtiessä. Olin kauhistuneena suomalaisena stressannut jo etukäteen sitä niin kovin vieraan 

tuntuista tilannetta mihin joutuisin kun tapaisin ranskalaisia Ranskassa, ja joutuisin rikkomaan oman 

mukavuusalueen kuplan kohteliaisuuden nimissä, mutta sitä tilannetta ei ikinä tullut. Voi hyvin olla, että 

työkaverini selvittivät etukäteen miten suomalaiset tervehtivät uusia ihmisiä, ja siksi jättivät suukot pois 

tervehdyksistä. On myös hyvin mahdollista, että ymmärsin koko suukottelu-käytännön hieman väärin, ja 

sitä tehdään vain pitkän ajan tuttujen kanssa. Noin muuten, töissä, kaupassa ja muissa sosiaalisissa 

tilanteissa käyttäydyttiin hyvin samankaltaisesti kuin Suomessa. 

 

Ranskan kieltä en juurikaan matkan aikana oppinut. Tietenkin opin yksittäisiä sanoja mitä tarvitsin ja 

kuulin joka päivä, kuten Bonjour, Bonsoir, Au revoir, Merci, ja sortie. Nämä eivät tietenkään riittäneet 

selviämään ihan kaikissa asioissa matkan aikana, joten käytin englantia suurimmaksi osaksi. Harva osasi 

englantia Ranskassa, joten usein oli vaikea saada asioita hoidettua, tai ainakin hidasta. Tulin toimeen 

englannilla yhtä hyvin matkan alussa ja lopussa, eikä englannin taitoni varsinaisesti kehittynyt matkan 

aikana, kun en voinut käyttää sitä niin laajasti kuin olisin osannut, koska muut eivät osanneet englantia 

tarpeeksi hyvin. Yleensä kun koitin hoitaa jotakin asiaa englanniksi eikä minua ymmärretty, elekielellä 

pääsi aina vähän pidemmälle, ja yleensä asia saatiin jotenkin hoidettua lopulta.  

 

Työpaikallani käytettiin googlen gmailia kommunikointiin, ja muuten kommunikoitiin suullisesti, sillä 

kaikki olivat samassa isossa huoneessa omilla työpisteillään. Jos yhdellä ihmisellä oli asiaa toiselle, hän 

vain meni tämän työpisteelle ja he istuivat yhdessä alas keskustelemaan asiasta. Näin myös, että he 

käyttivät kokouksissaan skypeä jos joku ei päässyt paikan päälle kokoukseen, niin tämä henkilö pystyi 

kommunikoimaan livenä ihmisten kanssa kokouksessa. Median siirtoon käytimme ilmaista wetransfer 

palvelua, ja se toimi erittäin hyvin. Pidin joka päivä yhteyttä läheisiini ja työpaikkaani suomessa 

whatsappilla sekä microsoftin sähköpostilla, ja tietenkin soitin ihan normaaleja puheluita välillä.  

 

Voin hyvillä mielin sanoa, että vaihtoon lähteminen oli todella hyödyllinen kokemus minulle ja vaikka 

olisin etukäteen tiennyt kuinka vaikeaa se tulisi välillä olemaan, olisin silti lähtenyt. Se ei ollut ollenkaan 

sellaista kuin odotin, mutta juuri siksi se oli niin mullistava kokemus minulle. Olen todella kiitollinen 

KV-toimistolle, ohjaajilleni Suomessa ja Ranskassa ja esimiehelleni siitä, että he mahdollistivat minulle 

tämän ainutlaatuisen oppimis ja kasvamis mahdollisuuden. 

 









 

 



 

 

 

 

 


