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1. Työssäoppimispaikkani sijaitsi Koblenzin teollisuusalueella, missä oli 

muitakin raskaankalustonkorjaamoja, tehtaita yms. Korjaamo on aika 

iso. Parhaillaan korjaamossa sisällä oli peräti 15 autoa samaan aikaan. 

Korjaamon asiakkaina olivat paikalliset rekka- ja linja-auto kuskit. Myös 

muistakin Euroopan maista oli asiakkaita, koska yhtiö on kansainvälinen. 

Man Center toimii lähes kaikissa Euroopan maissa. 

 

Tässä muutama kuva autoista, jotka ovat huollossa.  

Omiin työtehtäviini kuului kuorma-autojen huolto ja korjaus. Tyypillinen 

työpäiväni oli 8.00-14.45. Minulle oltiin sovittu poikkeusaikataulu, koska 

bussi millä kuljin töihin meni hyvin harvoin. Joskus sain ohjaajaltani kyydin 

töihin ja takaisin, jolloin pystyin olemaan koko päivän 7.30-15.45. En saanut 

työskennellä kovinkaan itsenäisesti. Tietenkin riippui siitä kenen kanssa 

työskentelin, jotkut antoivat tehdä itsenäisesti ja jotkut taas sanoivat että 

“katsomalla oppii parhaiten”. Tällainen työssäoppimismenetelmä Saksassa 

on, mihin me suomalaiset emme ole tottuneet, mutta toki jotkut antoivat 

tehdä itsenäisesti, jos pyysi jotain hommaa. En tarvinnut korjaus- ja 



huoltotöissä kummempaa ohjausta, mutta esimerkiksi talon tavoista ja 

minne kukin työkalu menee yms. minua ohjeistettiin tarkkaan. 

 

2. Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Ennen matkani alkua minulla oli kulttuurien tuntemus -kurssi, jossa tein 

esitelmän Saksan kulttuurista vaihtoani ajatellen ja luin myös internetistä 

kaikenlaista tietoa Saksasta, asumisesta käytöstavoista yms. Opin Matkani 

aikana saksan kieltä hieman paremmin, esimerkiksi kaupassa pystyin 

asioimaan saksaksi ja opin sen myös, että saksalaiset arvostavat siisteyttä ja 

hyviä käytöstapoja. Sellaisenkin asian huomasin, että suurin osa 

saksalaisista ei ymmärrä kunnolla englantia, esimerkiksi suomalaisiin 

verrattuna. Tulevaisuudessa voin varmasti hyödyntää tätä kokomusta. Olen 

jollain asteella haaveillut ulkomailla työskentelystä niin tästä sain 

ensimakua siihen ja myös tällä kotimaassa kun hakee työtä niin tieto 

ulkomaan työharjoittelusta saa cv:n näyttämään hyvältä ja työnantaja 

tietää, että sinulla on kokemusta alan työstä myös globaalisti. 

 

3. Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Joinakin viikonloppuina kävimme tutustumassa paikalliseen yöelämään, 

jossa tuli tavattua paikallisia ihmisiä ja juteltua heidän kanssaan vähän 

enemmänkin. Kerroin heille opiskeluni vaiheesta ja harjoittelupaikastani 

Suomessa. He olivat hyvin kiinnostuneita siitä, miten Suomessa toimii 

raskaankaluston korjaamot. Itse vältyin suuremmilta ongelmatilanteilta. 

Muutaman kerran mekaanikko ei ymmärtänyt englantia ja ohjeisti minua 

saksaksi ja en ymmärtänyt sitä. Enimmäkseen sain positiivista palautetta 

esim. hyvin tehdystä työstä. 

 

4. Ammattietiikka 

 

Minut perehdytettiin talon tavoille, esimerkiksi kerrottiin, miten 

käyttäydytään, jos päällikkö tekee kierroksen korjaamon tiloissa. 

Työpaikallani oli melko tiukat säännöt, esimerkiksi jos piteli käsiä 

taskuissa, haukotteli ääneen tai istui niin ei mennyt kuin vaan hetki, että 

siitä tuli sanomista. Moni sanoi näin että ”jos teet tuota pomon nähden 



hän ei tykkää siitä”. Työtavat erosivat Suomesta esimerkiksi siten, että 

mekaanikot työskentelivät useinmiten pareittain. 

 

5. Kestävä kehitys 

Saksassa oltiin hyvin tarkkoja kierrätyksessä esim. joka taloudessa oli 

erillinen muoviroskis. Saksalaisissa ruokakaupoissa ei ollut juuri ollenkaan 

valmisruokia, mitä me olemme suomen ruokakaupoissa tottuneet 

näkemään. Esimerkiksi six pack olutta tai jotain muuta juomaa ei myyty 

muovipakkauksissa vaan pahvisissa pakkauksissa. 

6. Aloitekyky ja yrittäjyys 

Koen nyt kun olen tämän ulkomaan harjoittelujakson käynyt, että minulla 

on isompi mahdollisuus saada töitä, kun esimerkiksi työhaastattelussa tai 

cv:ssä on maininta ulkomaan työharjoittelusta niin siitä työnantaja huomaa, 

että työ oikeasti kiinnostaa ja saattaa tällä perusteella antaa sinulle 

työpaikan suuremmalla todennäköisyydellä. 

Minulla on ollut ideana perustaa oma korjaamo, jos tämä toteutuisi joskus 

niin hyvällä tuurilla se pääsisi ulkomaan markkinoille. Jos se rantautuisi 

Saksaan se meinaisi sitä, että yritys olisi menestyvä, koska Saksassa on laaja 

autokulttuuri. 

7. Estetiikka 

Korjaamo, missä olin harjoittelussa, oli korjaamotiloiltaan siisti, mutta 

pukuhuoneet olivat omasta mielestä ankeat ja epäsiistit. Työpaikallani oli 2 

eri pukuhuonetta. Toinen oli työntekijöille, missä oli taukotila, jossa pystyi 

syömään lounasta ja toinen työharjoittelijoiden pukuhuone oli 

työntekijöiden pukuhuoneeseen verrattuna melko epäsiisti. Esimerkiksi 

opiskelijoilla ei ollut omaa paikkaa missä syödä lounasta tai edes 

mahdollisuutta pitää ruokaa kylmässä tai lämmittää sitä, mutta taas 

työntekijöillä oli tilat, missä oli jääkaappi ja mikroaaltouuni. Sain itse 

lounastaa työntekijöiden kanssa niiden taukotilassa ohjaajani luvalla. 

Korjaamon asiakaspalvelutilat olivat erittäin siistit. Työntekijät vaihtoivat 

työvaatteensa kerran viikossa. Työvaatteissa ei oikein ollut mitään eroa 

verrattuna Suomalaisten yritysten työvaatteisiin.  

8. Viestintä ja mediaosaaminen 



Puhuin kohdemaassani englantia ja työskentelin vain englannin 

kielitaitoisten kanssa. Nuoremmat työntekijät osasivat englantia melko 

hyvin, mutta vanhemmat eivät taas yhtään. Esimerkiksi firman pomo ei 

osannut englantia. Jos minulla oli jotain kerrottavaa pomolle niin ohjaajani 

sanoi, että hän voi käydä sanomassa hänelle asiani saksaksi. Ohjaajallanikin 

oli useinmiten vaikeuksia ymmärtää joitakin englannin sanoja. Hauskinta oli 

se, että jos joku ei ymmärtänyt jotain niin he kaivoivat puhelimen 

taskustaan ja katsoivat google-kääntäjästä ja muissa ongelmissa pyysin 

heitä vain sanomaan sanan saksaksi tai osoittamaan mikäli oli jokin 

autonosa kyseessä. Kaupoissa pystyin asioimaan saksaksi. Jos jouduimme 

käyttämään palveluita missä emme saksalla pärjänneet (kuntosali, ruuan 

tilaus yms.) kysyimme heiltä, että ”do you speak english”. Huomasimme 

että englannin kielen taito Saksassa on melko heikkoa esimerkiksi koska 

joka ikinen tv-ohjelma on dubattu saksaksi. 

Pidin yhteyttä kouluun sähköpostitse ja kerran opettaja soitti koulusta ja 

kysyi että miten minulla menee. Perheeseen pidin yhteyttä puhelimitse. 

Kavereiden kanssa chättäsin sosiaalisessa mediassa (snapchat, whatsapp 

yms.)  

Yrityksessä korkeaarvoisemmilla mekaanikoilla oli omat työpuhelimet, joilla 

he pitivät yhteyttä. Ohjaaja antoi minulle puhelinnumeronsa, jotta voin 

viestitellä hänen kanssaan töihin liittyvistä asioista. Esimerkiksi perjantai 1. 

marraskuuta oli Saksassa pyhäinpäivä, niin siitä hän ilmoitti minulle viestillä, 

ettei tarvitse tulla töihin ja muistutti minua vielä kellojen siirrosta 

talviaikaan. Hän piti minua hyvin ajan tasalla ja kyseli vointia, kun olin kipeä. 

9. Matematiikka ja luonnontieteet 

Saksassa on samat paino- ja tilavuusyksiköt kuin Suomessa, joten niiden 

kanssa ei tullut minkäänlaisia ongelmia. Myös esimerkiksi raskaankaluston 

viranomaismääräykset olivat samaa luokkaa kuin Suomessa 

(nopeusrajoitukset, ajopiirturitiedot), joten niiden kanssakaan ei tullut 

suurempia ongelmia. Saksassa on käytössä euro niin kuin Suomessakin. 

Ainoa ero suomeen verrattuna oli se että siellä käytettiin myös 1 ja 2 sentin 

kolikoita, esim. jos tuote maksoi 1,98€ ja maksoit 2€ kolikolla, sait takaisin 2 

senttiä. Suurimmassa osassa kaupoista pystyi maksamaan pankkikortilla, 

mutta taas joissain kaupoissa pystyi maksamaan vain käteisellä. Tämän 

takia piti aina olla käteisvaraa mukana, kun lähti kaupungille ostoksille. 

Ruoka oli Suomeen verrattuna hiukan halvempaa. Tietenkin riippui 



ruokakaupoista eli joissain kaupoissa oli huomattavasti kalliimpaa kuin 

toisissa. Ravintoloiden hinnoissa emme havainneet mitään suurta eroa 

Suomeen verrattuna, muuta kuin pikaruokaloissa oli halvempaa kuin 

Suomessa. 

Saksalaisten asuntojen lämmitys erosi paljonkin Suomessa totutusta 

lämmitys-/viilennysjärjestelmästä. Esim. kesäsin asunnot tuuletetaan 

avaamalla ikkunat kun taas Suomessa asunnot viilennetään 

ilmastointilaitteilla. Näitä ei saksalaisissa asunnoissa kauheasti ollut muuta 

kuin julkisissa tiloissa. Kuulemamme perusteella lämmitysenergian käyttö 

on Saksassa kallista. Töistä tultuamme huomasimme, että vuokranantaja oli 

käynyt asunnossa ja säätänyt lämmitystä pienemälle ja jättänyt lapun missä 

luki “energy is expensive”. 

 

10.  Teknologia ja tietotekniikka 

Minulla oli mukanani kannettava tietokone, jolla pystyin tarvittaessa 

tekemään koulutehtäviä, lukemaan sähköposteja ja vapaa-ajalla katsomaan 

televisioon heijastettuna Netflix-sarjoja yms. Puhelimen käyttöön liittyi 

vaikeuksia, koska olimme ulkomailla niin data meni helposti umpeen, joten 

tähän liittyivät kaikki ongelmani viestintävälineisiin liittyen. 

Työpaikallani käytettiin erilaisia tietokoneita ja testereitä. Itse en niitä 

päässyt käyttämään, koska järjestelmät olivat saksaksi mutta sain seurata 

vierestä, kun työntekijä käytti järjestelmää ja hän selosti minulle englanniksi 

mitä tietoa/vikakoodia hän lukee järjestelmästä. 

11.  Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Saksan ja Suomen kulttuureissa on huomattavia eroja. Esimerkiksi 

saksalaiset syövät kevyeen lounaan ja syövät kunnolla vasta illalla ja juovat 

kuplavettä lähdeveden sijaan. Työntekijät teitittelevät ja kutsuvat ylempiä 

henkilöitä sukunimellä sanomalla ensin herra/rouva ja sitten sukunimi. 

Saksassa myös uskonnollisuus näkyi ihmisten arjessa. Sunnuntaisin kaikki 

kaupat olivat kiinni ja koko kaupunki oli melko hiljainen. Viikonloppuna 

iltaisin saksalaiset tykkäävät mennä ulos viettämään iltaa ja syömään hyvin. 

Saksalaiset ovat myös hyvin kunniahimoisia ja pyrkivät antamaan hyvän 

vaikutelman etenkin minulle, kun olin ulkomaalainen. Esimerkiksi aina kun 

pomo käveli ohitseni, hän kätteli minua ja tervehti. 



Olin ennen matkan alkua lukenut tietoa saksan kulttuurista netistä ja käynyt 

kulttuurien tuntemus -kurssin, joten osasin odottaa mitä on luvassa, 

esimerkiksi varautumalla siihen, että työpaikalla ei ole muuta juotavaa kuin 

kuplavettä tarjolla. Omasta mielestä liian erilaista oli ruoka- ja 

juomakulttuuri. Omasta mielestäni suomalaisilla olisi opittavaa saksalaisesta 

kulttuurista pomon/työntekijöiden kunnioitus työharjoittelijaa kohtaan 

mm. Voisi vaikka kysellä vointia, jos vaikuttaa siltä, että jokin olisi huonosti 

niin kuin saksalaiset tekivät. 

 

 

Tässä vielä kuva Koblenzin kuuluisimmasta nähtävyydestä “deutsches eck”.  

Patsaan edessä on Rein ja Mosel joen yhtymäkohta, josta patsas on saanut 

nimensä.  

 


