
                                                                                                                  

Kansainvälisen työssäoppimisen raportti: Aleksi Glans Mallorca raportti 

Nimi: Aleksi Glans 

Ryhmäntunnus: SAAP15SAK 

Ulkomaanjakson kesto: 8 viikkoa 

Työpaikan nimi ja toimiala: InselPol, sähköurakointi 

Kohdemaa ja kaupunki: Mallorca, Felanixt 

Työssäoppimisen ohjaaja : Juan Rossello  

1. Työskentely  

 

InselPol on sähköurakointi firma joka työllistää 21 henkilöä (sähkö- ja putkiasentajaa) 

Felanixtsissa. Firman työnkuvaan kuului myös LVI- sekä putkiasennukset. 

Sijainti InselPolille asunnoltamme oli neljäsataa metriä joka taittui työmatkana 

erittäin ripeästi kävellen, joten ei tarvinnut käyttää julkisia tai muita vastaavia menopelejä. 

 Kohteet jossa teimme töitä, olivat erittäin varakkaita sekä näköalaltaan erittäin 

rikkaita. 

Työpäiväni alkoi menemällä firman konttorille klo 8.00 jolloin työtehtävät sekä 

kohteet jaettiin jokaiselle työntekijälle. Töitä teimme klo 13.00 asti jolloin aloitimme siestan 

joka kesti noin tunnin. Työpäivä päättyi vaihtelevasti klo 16.00 - 19.00. 

Käytössämme oli firman työkalut, jotka eivät ollut tasoltaan täysin samanlaisia kuin 

suomessa käyttämämme työkalut. Suosittelen sinne lähtiessä ottamaan mukaan muutaman 

näppärän työkalun mukaan, esimerkiksi kuorimapihdit. 

Puhuimme työntekijöiden kanssa englantia ja henkilöiden 

kanssa jotka eivät englantia puhuneet niin turvauduimme google 

kääntäjään. Työpari ohjasi alkuun ja näytti miten työ tehtiin. Apua 

sai välittömästi kysymällä. 

Itsenäisesti sai työskennellä ohjauksen jälkeen joka antoi 

myös vastuuta sekä olin myös oma-aloitteinen.  

 

2. oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 

Hain tietoa ennen reissua kohdemaasta (Mallorca) internetistä. 

Tietoa mitä hain internetistä oli mm. Kulttuurista joka avasi 

positiivisen ja ystävällisen kuvan maasta, sitä se myös oli. 

Hintatasoa hain myös joka mahdollisti etukäteen budjetin luomisen. Säätä on myös hyvä 

hakea että tietää mitä oikeasti pakkaa matkalaukkuun mukaan.  

Matkan aikana etsimme hyviä kohteita käydä katsomassa. 



                                                                                                                  

Matkan aikana opin paikallista työkulttuuria, putkitöitä ja espanjaa.  

Huomioon espanjassa kannattaa ottaa siesta, kaupat menevät tämän aikana kiinni tunniksi 

joka aiheutti muutaman kerran hämmennystä. Sunnuntaisin kaupat ovat myös vain 

muutaman tunnin auki.  

 

3. vuorovaikutus ja yhteistyö 

 

Työyhteisö ja ihmiset oli todella mukavia sekä ystävällisiä, 

tutustuminen oli tämän takia helppoa. 

Tapasimme työntekijöitä myös välillä vapaa-ajalla jolloin 

tutustuimme myös paikallisiin. 

Kerroin heille suomalaisesta kulttuurista, koulusta ja 

työtavoista. Vaihdoimme tietoa paikallisten kanssa näistä asioista. 

Sain työpaikalta positiivista palautetta, sanoisin että 

työharjoittelu Mallorcalla oli onnistunut. 

 

4. ammattietiikka 

 

Ensimmäisenä päivänä kävimme tutustumassa firmaan ja sen työaikoihin. Toisena aamuna 

menimme jo töihin jossa tutustuimme pikaisesti työntekijöihin ja lähdimme työkohteeseen. 

Ensimmäinen viikko meni työpareihin tutustumisessa ja työhön perehdytyksessä sekä 

työaikoihin totuttelussa. 

Työajan noudattaminen oli tärkeää ja tekemistä löytyi aina. Hierarkia esimiehen ja 

työntekijän välillä oli vahva, pomoa ei kyseenalaistettu. 

Ammattiylpeys Mallorcalla ei eroa Suomalaisesta ammattiylpeydestä. 

 InselPolilla arvostettiin ahkeruutta sekä positiivista asennetta siinä missä 

Suomessakin. Miten sinut perehdytettiin työyhteisön ohjeisiin? 

 

5. terveys, turvallisuus ja yhteistyö 

 

Hygienia on aika samaa tasoa kuin suomessakin mutta kaikissa kohteissa ei esimerkiksi ollut 

juoksevaa vettä joka hankaloitti esimerkiksi käsienpesua. 

Saimme turvakengät sekä housut koulultamme, työpaidat saimme firmalta. 

Työturvallisuus ei ole Mallorcalla vahva, esimerkiksi työpaikan siisteys ei niinkään 

kiinnostanut työntekijöitä vaan työalue siivottiin vasta päivän päätteeksi. 

Työmenetelmät tai enemmänkin materiaali mitä sähkötöissä käytettiin, olivat erittäin 

erilaisia joka hankaloitti välillä työntekoa mutta kysymällä sai apua tarvittaessa.  

Ennen reissua piti käydä terveydenhoitajalla jotta sai todistuksen että kykenevä 

lähtemään reissuun. Ennen reissua on hyvä ottaa c-hepatiitti rokote.  

 

6. aloitekyky ja yrittäjyys 



                                                                                                                  

 

- Saitko matkalla idean oman yrityksen perustamiseen? 

Ei tullut mieleen reissussa mutta jälkikäteen ajatellen voisi olla ihan mielenkiintoisaa. 

- Miten voisit hyödyntää ulkomaanjaksoa tulevaisuuden työnhaussa? 

Saamme työtodistukset työharjoittelustamme Mallorcalla joka varmasti luo hyvää kuvaa 

työnantajalle työnhaussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


