
Veeti Anttila 13.2.2019 
 

Nimi: Veeti Anttila 

Ryhmäntunnus: TITP16SAG 

Ulkomaanjakson kesto: 13.1.2019 – 9.2.2019 

Työpaikan nimi ja työnimike: DB Services Smbh, IT-harjoittelija 

Kohdemaa ja kaupunki: Dusseldorf 

Työssäoppimisen ohjaaja : Sabine Arnold 

 

Työpaikkani Dusseldorfissa oli DB:n (Deutsche Bahn) toimisto, jossa pääsin tutustumaan IT-

asiantuntijan työhön toimistoympäristössä. Ohjaajanani oli Sabine Arnold joka on ollut DB:llä 

töissä n. 10 vuotta ja hän vastaa koko Dusseldorf alueen IT-asioista. Puhuin Sabinen kanssa 

englantia ja moni muukin toimistolla puhui sitä hyvin. Jos jokin sana ei muistunut englanniksi niin 

Google-kääntäjä oli aina puhelimessa valmiina. Opin vähän saksaakin kuuntelemalla työpaikalla ja 

Duolingo-sovelluksen avulla, kuten tervehdyksiä ja ruoantilausta. 

Työpäiväni alkoi klo. 08:00 ja yleensä loppui klo. 15:00, mutta tämä vaihteli työmäärän perusteella. 

Yleensä päivä alkoi aamukahvilla odotellessani, että Sabine saa työpuhelut hoidettua. Suurin osa 

Sabinen työstä on auttaa asiakkaita IT-ongelmien kanssa puhelimen kautta, mutta puhelut olivat 

saksaksi joten minun piti selvittää ongelma sen perusteella mitä näin Sabinen näytöllä.  

Mutta välillä tuli ongelmia tietokoneiden kanssa 

ihan paikanpäällä, kuten yksi kannettava 

tietokone, joka oli lukittautunut jostain syystä ja 

sillä ei pystynyt kirjautumaan sisään. Sabine kertoi 

minulle, että kyseisessä koneessa on erillainen 

Windows kuin esimerkiksi kotikäyttöön 

tarkoitetussa tietokoneessa. Se on muutettu niin, 

että se tarkastaa käynnistyksen yhteydessä onko 

koneella kaikki yrityksen sovellukset ja pitääkö 

niitä päivittää. Tämä muutettu Windows yhdistää 

koneen myös suoraan yrityksen tietokantaan. 

Päätimme Sabinen kanssa, että Windows:in uudelleenasennus on paras vaihtoehto, mutta Sabine 

ei ollut varma miten tehdä se muutetun käyttöjärjestelmän takia. Selvitin internetin kautta, että 

Windows:in Troubleshooting-tilaan pääsisi painamalla SHIFT-painiketta samalla kun 

uudelleenkäynnistää tietokoneen ja tämä sattui toimimaan. Valitettavasti Windows:in 

uudelleenasennukseen tarvitsimme tunnuksia joita meillä ei juuri silloin ollut saatavilla. Saimme 

tarvittavat tunnukset vasta parin päivän päästä, jonka jälkeen asensimme käyttöjärjestelmän 

uudelleen ja asensimme asiakkaan tarvitsemia sovelluksia koneelle.  
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Pääsin myös työskentelemäään yhtiön uusilla tableteilla. Tästä opin uutta eniten, koska Omniassa 

olemme käyneet tablettien käyttöä läpi erittäin vähän. Opin tekemään hard-resetin Samsung-

tabletilla ja käyttämään Odin3-ohjelmaa samanlaisen tabletin tyhjentämiseen.  

(Vasemmassa kuvassa näkyy tabletin recovery-tila jonka kautta pääsee hard-resettaamaan 

tabletin. Tähän tilaan pääsee painamalla HOME-, VOLUME UP-ja SCREEN ON/OFF-painikkeita 

samaan aikaan. Oikeassa kuvassa näkyy Odin3-ohjelma toiminnassa.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olin myös mukana testaamassa sovellusta, jonka 

kautta kentällä työskentelevät asentajat voivat 

helposti merkata milloin asennustyö on aloitettu ja 

lopetettu. Testin tulokset dokumentoitiin sivustolle 

nimeltä ”Jira”, jossa DB:n ohjelmoijat 

dokumentoivat uusien sovelluksien onnistuneita 

tai epäonnistuneita testejä ja syitä 

epäonnistumisiin. 
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Viimeisinä työpäivinä kävin yhtiön 

tabletti tilausta läpi ja varmistin, että 

oikeat tabletit ovat tulleet perille 

tarkistamalla tablettien IMEI-

numeron. 

 

 

 

 

 

 

Saksassa työskentely oli yllättävän samanlaista kuin Suomessa. Kun lähdin Saksaan, kuvittelin, että 

työskentely siellä olisi tosi pilkuntarkkaa ja stressaavaa, mutta minulla oli tosi hauskaa ja viihdyin 

työympäristössäni. Ohjaajani oli erittäin huumorintajuinen ja aikani toimistolla ei ollut pelkkää 

kahvin juontia vaan pääsin oikeasti tekemään myös töitä. Tämä työssäoppimisjakso oli minulle 

loistava mahdollisuus saada lisää työkokemusta ja myöskin parantaa englannin kielen taitojani ja 

ymmärrystäni muista kulttuureista.   

 


