
                                                                                                                  

Kansainvälisen työssäoppimisen raportti: Simo Tarkiainen Mallorcan raportti 

Nimi: Simo Tarkiainen  

Ryhmäntunnus: SAAP15SAK  

Ulkomaanjakson kesto: 8vk 

Työpaikan nimi ja toimiala: Acces Balear, Sähköurakointi  

Kohdemaa ja kaupunki: Mallorca, Felanitx 

Työssäoppimisen ohjaaja : Joan Rosello 

1. Työskentely  

Työssäoppimispaikkani oli suhteellisen pieni yhtiö (6 henkilöä), joka 

sijaitsi Felanitxin kylän keskellä. Yhtiön tilat olivat todella suuret. Yhtiö 

teki enimmäkseen liikuntarajoitteisille hissejä/kuljettimia. Asiakkaat 

olivat enimmäkseen vanhoja ihmisiä, jotka ei pystynyt liikkumaan 

kunnolla.  

Päivä alkoi aina seitsemältä aamulla työpaikalta, josta lähdettiin 

kohteisiin. Päivästä riippuen mentiin työmaalle, jossa rakennettiin taloa 

merenrannalle tai vastattiin huoltokutsuihin ihmisten taloihin.  Minun 

työkuvaani kuului auttaa mitä ikinä sinä päivänä tehtiin ja tehdä 

minulle käsketyt tehtävät. Jos olimme esimerkiksi työmaalla, vedin 

kaapelia ja kytkin kalusteita.  

Työvälineinä yleensä käytettiin vain kuorimispihtejä ja tilanteesta riippuen siihen 

soveltuvaa työvälinettä, esimerkiksi kaapelin vedossa vetojousta.  

Minulle annettiin vastuuta sitä mukaan kun he huomasivat 

osaamiseni.  Kuvassa olimme huoltohommissa vaihtamassa 

uunia.  

 

2. oppiminen ja ongelmaratkaisu 

Ennen matkaa katsoin netistä kohdemaan hintoja (Ruoka, 

juomat yms.). Matkajärjestelyt hoituivat itsestään. Olin 

säästänyt omaa rahaa matkalle niin paljon, että selviäisin 

varmasti niillä. Rahoitusta auttoivat myös valtion tuet ja 

rahoittajan rahat. Katsoin ennen matkaa sääennusteita ja 

pakkasin vaatteita sen mukaan.  

Matkan aikana kyselin työkavereilta kulttuurikohteista ja 

yleisistä paikoista.  

Työssäoppimispaikalla opin improvisoimaan annettujen 

ohjeiden mukaan ja opin myös olemaan kärsivällinen. Vapaa-ajalla opin itsenäistä elämistä 

eli ruokaostokset viikolle ja päivittäisten tarvikkeiden hankinnan.  
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Kaikki meni miten pitikin, joten en tekisi mitään erilailla.  

Suurin asia mitä matkalla opin oli tilanteissa improvisointi ja soveltaminen ja nämä 

hyödyttävät minua tulevaisuudessa.  

3. vuorovaikutus ja yhteistyö 

Työssäoppimispaikalla yhteistyö onnistui 

suhteellisen hyvin vaikka meillä oli todella suuri 

kielimuuri. Me puhuimme kääntäjän avulla ja 

elekielillä ja vähitellen aloin oppia Espanjan alkeita 

ja työsanoja. He myös oppivat Englantia sitä 

mukaan kun puhuimme. He siis opettivat minulle 

tiettyjä sanoja Espanjasta ja minä Englannista. 

Jotkut osasivat Englantia paremmin kun toiset, 

mutta yleisesti heidän Englanti oli heikkoa.  

Ystävystyin muutamien paikallisten kanssa 

illanvieton aikana. Kun olimme paikallisessa 

koulussa käymässä, ystävystyin heidän oppilaiden 

kanssa myös.   

He kyselivät minulta Suomesta kysymyksiä 

asumiseen liittyen ja töihin liittyen. Kerroin heille miten asiat erosivat Espanjaan. Kerroin myös, 

että Suomessa talvisin on lunta ja kylmä.  

Asiakkailta ja esimiehiltä sain pelkkää hyvää palautetta. Ainoat ongelmatilanteet olivat kieleen 

liittyen ja selvisin niistä pienen improvisoinnin avulla.  

 

4. ammattietiikka 

Ensimmäisenä työpäivänä minut perehdytettiin työaikoihin ja tapoihin työskennellä.  

Espanjassa työpaikoilla oli paljon rennompi tapa työskennellä kuin Suomessa. Jos 

tapaaminen sovittiin seitsemäksi, se meinasi että vähän ennen tai jälkeen seitsemän. 

Mikään ei ollut niin tarkkaa.  

Pomojen ja työntekijöiden suhteet olivat myös todella paljon ystävällisempiä. Työajan 

ulkopuolella saatettiin lounastaa paljon ja viettää iltaa.  

Työpaikan säännöt erosivat suuresti työmailla. Suomessa työmailla on tarkat säännöt 

pukeutumisesta ja turvallisuudesta. Espanjassa se ei ollut läheskään niin tarkkaa. 

Esimerkiksi työmaalla ei käytetty välttämättä huomiovärejä tai kypäriä yms. turvavälineitä.  

Työpaikoilla arvostettiin hyvää huumoria ja halua tehdä töitä, vaikka se olisikin rennompaa 

työntekoa.  

 

5. terveys, turvallisuus ja yhteistyö  

Minua ei kunnolla perehdytetty alkuun vaan asiat kerrottiin sitä mukaan kun ne tulivat 

vastaan. Työpaikan turvallisuus säännöt olivat aika epäselviä, jostain asioista varotettiin ja 

jotkut olivat itsestään selviä.  

En joutunut käyttämään paikallisia terveydenhoitopalveluja. 

Koulussa käymässä 



                                                                                                                  

Ne eroavat turvallisuuden kannalta. Suomessa työmailla on hyvin tarkkaa miten 

sähköhommat tehdään ja Espanjassa tehtiin asioita oman mielen mukaan.  

Työvaatteisiin kuului turvakengät. Loput olivat omavalintaista, mutta yleistä olivat 

työhousut ja paita.  

Suomessa taas työmaalla pitää olla huomiovärit, kypärät ja joissain paikoissa turvalasit.  

Espanjassa työympäristö saattoi olla sekava ja sotkuinen kun taas Suomessa niin ei saisi 

olla. Yleistä toki oli siivota omat sotkut päivän päätteeksi, samoin toimitaan Suomessa.  

Työvälineet olivat paljon huonommat kuin Suomessa.  

Ennen matkaa piti käydä terveystarkastuksessa tarkistamassa rokotukset. Otin myös 

matkalle särkylääkettä.  

Työpaikoilla varmistin oman turvallisuuden esimerkiksi kokeilemalla onko jossain virtaa 

missä ei kuuluisi olla.  

6. aloitekyky ja yrittäjyys 

En ole kokenut matkan aikana tai jälkeen oman firman perustamista hyvänä ideana.  

Uskon, että tulevaisuudessa tästä matkasta on hyötyä työnhaussa, koska työnantaja 

huomaa minun olleen ulkomailla tekemässä sähköhommia. Se auttaa osaamista Suomessa 

myös, sillä nyt osaan enemmän improvisoida ja ratkaista ongelmia.  

 

7. kestävä kehitys 

Espanjassa kierrätys oli tosi huonoa. Pulloja ei voi palauttaa vaan kaikki roskiin ja 

ympäristö oli tosi epäsiistiä. Roskia oli joka puolella ja muuta romua mitä ihmiset ovat 

heittäneet pihalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


