
Kansainvälisen työssäoppimisen raportti 

 

 

Nimi: Ossi Peltola 

Ryhmätunnus: 

Ulkomaanjakson kesto: 41 päivää 

Työpaikan nimi ja toimiala: C.R.G Spa,  

Kohdemaa ja kaupunki: Italia, Lonato Del Garda 

Työssäoppimisen ohjaaja: 

 

1. Työskentely 

-CRG:n tehdas sijaitsee tehdasalueella Lonaton 

kaupungin lähellä pohjois-Italiassa ja siellä 

valmistetaan karting autoja.  

-Tyypillinen työpäivä alkoi kello 08.00, 12-13.30 oli ruokatauko ja päivä loppui kello 

17.30. Työtehtäviin päivän aikana kuului 

erilaisten osien kokoaminen ja moottoreiden 

huoltaminen sekä peseminen. 

-Työssä tarvitsi yleistä tietoa karting autoista ja 

moottoreista 

-Työskentely tehtaalla oli pääasiassa aika 

itsenäistä. 

 

 

2. Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

-Ennen matkaa etsin yleistä tietoa alueesta 

Google avulla. työssä opin hieman italian kieltä 

ja italialaisten käyttäymis tapoja. 

 

 

3. Vuorovaikutus ja yhteistyö 

-Yhteistyö tehtaalla toimi hyvin työntekijöiden välillä. 

-Tehtaalla tutustuin muutaman italialaisen kanssa puhumalla. 

-Palaute jonka sain tehtaalta oli hyvää ja kannustavaa. 

 

 

4. Ammattietiikka 

-Perehdytys työyhteisön ohjeisiin oli kohtuullinen, työaikojen noudattaminen tehtaalla 

oli aika tarkkaa ja tehtaalla oltiin aika tarkkoja siisteydestä ja järjestyksestä. 

-Työpaikalla arvostettiin siisteyttä, järjestelmällisyyttä ja nopeutta.  

 

 

5. Terveys, turvallisuus ja yhteistyö 

-Perehdytys työpaikan turvallisuusohjeisiin ja työtehtäviin oli kohtalainen. 



-Hygienia oli aika samalla tasolla kuin suomessa mutta työturvallisuus tehtaalla oli 

aika huono. Ennen matkaa piti ottaa huomioon että kaikki rokotukset on otettu yms. 

 

 

6. aloitekyky ja yrittäjyys 

-En saanut ideaa oman yrityksen perustamiseen matkalla 

-Voin hyödyntää ulkomaan jaksoa tulevaisuudessa CV:ssä 

 

 

7. Kestävä kehitys 

-Kierrätys italiassa on aika huonoa esim. vesi pullot eivät ole kierrätettäviä ja 

kaupassa myytävät tuotteet on usein pakattu muoviin 

 

 

9. Viestintä ja mediaosaaminen 

-Matkan aikana puhuin englantia ja hieman italiaa josta opin jotain sanoja 

-Tulin toimeen englannin kielellä toimeen hyvin matkan alusta asti. 

-kieli ongelmat ratkaisin Google kääntäjällä 

-yhteyttä tuttuihin ja kouluun pidin soittamalla tai laittamalla viestiä. 

 

10. Matematiikka ja luonnontieteet 

-Kauppojen hintataso oli hieman halvempi kuin suomessa ja italiassa käytetään 1 ja 

2 sentin kolikkoja. 

 

 

11. Teknologia ja tietotekniikka  

-Matkan aikana käytin puhelinta ja tietokonetta jonka käyttöjärjestelmänä oli 

Windows xp. 

 

 

12. Aktiivinen kansalaisuus ja eri 

kulttuurit 

-Ruoka-ajat työpäivän aikana on 

italiassa huomattavasti pidemmät kuin 

suomessa ja italiassa tervehditään 

kaikkia jotka tulee vastaan.  

-Suomen ei tarvitse oppia mitään italian 

asioista vaan italian pitäisi oppia 

suomelta esim. työturvallisuus ja 

kierrätys. 

 


