
                                                                                                                  

Kansainvälisen työssäoppimisen raportti 

Nimi:   Rasmus Joutsimies 

Ulkomaanjakson kesto:  13.1.-24.2.2020 

Työpaikan nimi ja toimiala: Energy Corse Srl, karting tehdas ja tehdaskilpatiimi 

Kohdemaa ja kaupunki:  Italia, Bergamo 

Työssäoppimisen ohjaaja : Michele Panigada 

1. Työskentely  

Työpaikkani oli viime syksyni kilpailutiimi, Italialainen karting tehdas Energy Corse. He 

valmistavat omaa karting-runkoaan ja pyörittävät kansainvälistä kilpailutiimiä. Energyn 

omistaa Michele Panigada, joka on ajanut itse kv-tasolla kartingia. Hänen isänsä on 

aikaisemmin pyörittänyt tiimiä, mutta Mick on viimeiset kymmenisen vuotta ollut ohjaimissa. 

Energy on oikeastaan perheyritys, jossa on myös Mickin sisko Barbara töissä.  

Tehdas sijaitsee Milanon alueella Bergamon kaupungissa. Tehdas on Panigadan perheen 

rekkafirman kanssa samoissa tiloissa ja ne toimivat samalla jaetulla johto-organisaatiolla. 

Tehtäväni oli auttaa tehtaalla mahdollisuuksien mukaan ja toimia apumekaanikkona 

kilpailutiimissä sekä harjoituksissa että kilpailuissa. Alkuperäisen sopimuksen mukaan minun 

piti ajaa itse kilpailut, mutta muutamien muuttujien takia en niitä pääsyt ajamaan.  

Tyypillinen työpäiväni alkoi tehtaalta klo 7 aamulla. Sieltä lähdimme ajamaan radalle, jossa 

ensimmäisenä päivänä pystytimme varikkoteltan ja purimme rekan. Viikko meni radalla, jossa 

autoja kasattiin ja säädettiin. Kasaamisessa pääsin auttamaan sekä tietenkin tarroituksessa. 

Radalla annoin ajo-opetusta pienemmille juniori-kuskeille ja olin myös oman luokkani kuskien 

ajoa arvioimassa katsomossa. Kävin heidän kanssa ajovirheitä läpi ja analysoin heidän dataa. 

Päivät radalla oli pitkiä ja niihin mahtui paljon pikkuista puuhaa kuten lattioiden pesua, 

tankkausta, renkaiden vaihtoa ja paljon muuta. Illalla lopetimme klo 19-20 paikkeilla ja 

lähdimme yhdessä syömään johonkin ravintolaan. Siellä helposti vierähti vielä pari tuntia ja 

majoituspaikassa olin monesti vasta klo 22 aikoihin. 

Työni ei ollut kovin itsenäistä, sillä heillä oli hyvin rutinoituneet tavat tehdä työtään sekä 

jokaiselle asialle oli oikeastaan jo tekijä. Jouduin monesti pyytämään itselleni jotakin puuhaa 

kun olin jo valmis annetuista töistä.  

Tässä pari kuvaa tehtaalta ja tiimistä: 



                                                                                                                  

                  

 

 

2. oppiminen ja ongelmaratkaisu 

Kohdemaasta ja sen kulttuurista tiesin jo paljon ennestään, sillä olen aikaisemminkin asunut 

siellä ja työskennellyt eri kilpailutiimeissä. Toki Googlasin asumispaikkani ja sen ympäristössä 



                                                                                                                  

olevat palvelut etukäteen. Myös lentojen ja junamatkojen aikataulut sekä reitit selvitin 

vanhempieni kanssa etukäteen.  

Matkan aikana Corona-viirus tilanne muutti terveystilanteet äkkiä ja aiheutti tarpeen ottaa 

asiasta selvää netistä sekä tiedotusvälineistä kesken kaiken. Jouduin myös selvittämään silloin 

matkan keskeytyksen aiheuttamia seikkoja kuten majoituksen katkaisemisen, työn 

lopettamisen sekä kotiin pääsyn järjestämisen. Toki näissä asioissa auttoi paljon kotiväki, joka 

organisoi pitkälle Suomesta käsin paluumatkani lippuineen ja reitteineen kisaviikon olessa 

minulla pahasti kesken. 

Opin paljon ihmisistä ja erilaisista toimintatavoista matkani aikana paljon. Kulttuurista sain taas 

hurjasti uutta sävyä ja kilpailutiimin toiminnasta näkemykseni syveni. Opin paljon datan 

analysoinnista sekä erilaisista säädöistä ja niiden vaikutuksesta ajamiseen.  

Voin hyödyntää oppimaani ihan jokapäiväisessä elämässäni ja kilpa-autoilija monella tasolla. 

Uskon voivani vaikuttamaan tämän jälkeen paljon osaltani tiimin dynamiikkaan ja toimintaan 

sekä tekninen englannin kieleni vahvistui taas monilla uusilla sanoilla. Uskon tämän myös 

auttavan minua keskustelemaan jatkossa entistä paremmin oman mekaanikkoni ja 

datamieheni kanssa. 

3. vuorovaikutus ja yhteistyö 

Yhteistyö toimi suurimmaksi osaksi hyvin. Toki erilainen kommunikointikulttuuri vaikutti välillä 

niin, että emme aina ihan olleet samalla aaltopituudella. Mitä enemmän tutustui muiden 

työntekijöiden kanssa ja he eivät enää kohdelleet minua kilpakuskina, niin alkoi myös tulla 

erilaisia näkemyseroja. Näistä eroista selvittiin asioista puhumalla ja kulttuurieroista 

keskustelemalla. 

Tunsin jo ennestään melkein kaikki työyhteisössä, joten suurempaa ystävystymistä ei 

tapahtunut. Olen myös heihin muihin nähden huomattavasti nuorempi. 

Sain ihan hyvää palautetta, jolla pystyn kehittämään omaa kommunikointia ja osaamistani 

entisestään. 

Ihmisiä kiinnosti Suomen luonto ja ihmisten taloudellinen tilanne. Keskustelimme paljon 

maiden hintaeroista sekä palkkatasoista.  

 

4. ammattietiikka 

Minua ei oikeastaan perehdytetty työyhteisön ohjeisiin lainkaan. Kenelläkään ei ollut aikaa 

eikä varmaan ole heillä yleistäkään pitää syvällisempää perehdytystä. Iskettiin painepesuri 

käteen ja sanottiin, että pese kuljetuskalusto. Jäi aika paljon oman kysymisen varaan jos ei 

tiennyt miten joku asia tehdään tai miten se tässä tiimissä halutaan tehtävän.  



                                                                                                                  

Työajat olivat paljon pidemmät kuin Suomessa. Kukaan ei pitänyt mitenkään erikoisena vaikka 

työpäivät venyi yli 12 tuntisiksi eikä viikon aikana ollut lainkaan vapaapäiviä. Sovituista ajoista 

ei oikein pidetty aina kiinni, esimerkiksi yhtenä aamuna odotin kaatosateessa tunnin suljetun 

tehtaan portin takana kun kukaan muu ei ollutkaan tullut sovittuun aikaan aamulla töihin. 

Kilpatiimissä on tarkka hierarkia. Mekaanikoissakin on useampaa tasoa ja mekaanikko aloittaa 

aina aivan pohjalta. Aloitustöitä on renkaiden vaihdot, autojen peseminen ja toki teltan 

lattioiden peseminen. Kaikki ns. kökköhommat annetaan alemman tason mekaanikolle ja hän 

on hieman orjan asemassa. Hierarkiassa ylemmälle mekaanikolle ei saa sanoa vastaan ja vaikka 

hän ohjeistasikin tekemään jonkin asian väärin niin se sitten tehdään niin. Ylemmän tason (ns. 

vanhempi mekaanikko) ottaa nokkiinsa jos hänen tekotapojaan tai ohjeitaan asettaa 

kyseenalaiseksi. Myös koko ajan tulee tehdä kaikki hirmuisella kiireellä ja mahdollisimman 

nopeasti vaikka aikaa olisi vaikka kuinka paljon. Ammattiylpeys vaatii nopeutta ja kokoaikaista 

tekemistä, vaikka mitään tehtävää ei oikeasti olisikaan. Kaikki vaikka pyyhkivät rätillä puhdasta 

autoa tunnin vain näyttävän tekevänsä jotakin. Oma-aloitteisuutta ei varsinaisesti suosittu, sillä 

työt oli tehtävä juuri niin kuin ne annettiin. Esimerkkinä tästä oli auton tarroittaminen, jonka 

olen oppinut toisessa kilpailevassa tiimissä tehtävän kuumailmapuhaltimen avulla ja tässä 

tiimissä sitä ei saanutkaan missään nimessä tehdä niin.  Uusia työtapoja ei arvostettu vaan 

kaikki oli tehtävä niin kuin on aina tehty. Muutoinkin tiimin toiminta ja hierarkia oli aika 

vanhanaikainen ja hyvin tapoihinsa pinttynyt. 

 

5. terveys, turvallisuus ja yhteistyö 

Minua ei oikeastaan perehdytetty laisinkaan työpaikan turvallisuuteen ja työtehtäviin. 

Jokainen vain tarttui työhön ja yritti saada työnsä tehtyä mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi 

vaarallisten aineiden kanssa kuten polttoaineet ja sprayt oltiin hyvin huolettomia. Esimerkiksi 

Suomessa kilpavarikolla kiinnitetään paljon huomiota sammuttimiin ja polttoaineen 

läpäisemättömiin alustoihin, mutta Italiassa asia ei ollut niin merkittävä. Italiassa on erittäin 

normaalia esimerkiksi pestä moottorit ja kaikki osat bensalla ilman mitään suojakäsineitä.  

Työvälineet ovat kaikissa tiimeissä modernit ja siihen vaikuttaa oikeastaan paine näyttää 

ainakin yhtä hyvälle kuin kilpailevat tiimit. Kaiken työturvallisuuden ja ympäristötietoisuuden 

ohitse menee miltä tiimi näyttää ja näyttäähän se paremmalta ja houkuttelevammalta kuin 

kilpaileva tiimi. 

6. aloitekyky ja yrittäjyys 

 

Olen joskus aikaisemminkin miettinyt, että oman karting-tiimin pyörittäminen voisi olla 

mahdollista tulevaisuudessa. Toki ensin meinaan ajaa kilpaa niin pitkään kuin mahdollista. 

Yrittäjyys ei kuulu lähitulevaisuuden suunnitelmiini. Tiimin pyörittämistä oli mielenkiintoista 

seurata. Olen ollut useammassa tiimissä ja niiden eroja on mielenkiintoista vertailla. Erilaisia 

johtamistapoja ja strategioita on monia ja olen nähnyt paljon sellaista jota en ainakaan 



                                                                                                                  

haluaisi omaan tiimiini.  Ehkä olen oppinut enemmänkin mitä en omassa tiimissäni haluaisi 

tehdä kun että olisin oppinut sellaisia tappoja toimia jotka haluaisin ehdottomasti kopioida 

omaan tiimiini. 

 

Uskon, että kaikella työharjoittelulla ulkomailla on positiivinen merkitys työnhaussa. Se kertoo 

uskalluksesta lähteä vieraaseen työympäristöön ilman tuttuja ja kertoo myös siitä että tulen 

toimeen englannin kielellä.  

7. kestävä kehitys 

Kotioloissa ja B&B:ssa, jossa asuin kierrätettiin kaikki jätteen tarkasti. Eri lajikkeille oli omat 

keräysastiat ja ne olivat merkitty eri väreillä. 

Työpaikallani tehtaalla ja kilparadoilla ei oikeastaan muuta kierrätystä ollut kun käytetyt 

renkaat kerättiin omaan keräyspisteeseen. Muutoin jätteet menivät sekajätteisiin. 

8. estetiikka 

 

Tiimissä oli erittäin tärkeää, että kaikki ovat pukeutuneet tiimivaatteisiin. Asiasta ollaan 

tarkkoja eikä suvaita esimerkiksi Suomen maajoukkueen vaatteita. Kaikki vaatetus on tarkasti 

suunniteltu ja ilmeisemminkin omistajan Mick Panigadan mielen mukainen. 

 

Tehtaalla ei ollut kiinnitetty suuremmin sisustukseen ja kaikki oli vähän sekaisin. 

Kuljetuskaluston siisteys oli taas erittäin tärkeää ja kaikki mikä näkyy asiakkaille ja kilpailijoille 

ulospäin. Sisätiloihin ei taas suuremmin kiinnitetty huomiota ja tehdas oli aika likainenkin. 

 

Tulevaisuudessa ehkä joskus vaikka omaa tiimiä suunnitellessa kiinnitän erittäin suurta 

huomiota ulkoasuun. Itse en pidä Energyn ulkoasusta ja siitä myös ymmärsin mikä merkitys 

laadukkaalla ulkoasulla on mielikuviin tiimin toimivuudesta ja tuotteen laadusta. 

 

 

9. viestintä ja mediaosaaminen 

Puhuin koko matkan ajan englantia. Tulin kielitaidollani ihan hyvin toimeen koko matkan ajan, 

sillä olen käynyt koko peruskouluni englanniksi. Olen myös viime vuosien aikana käyttänyt 

kartingin sanastoa paljon englanniksi, sillä olen ajanut useissa ulkomaalaisissa tiimeissä. 

Mihinkään kieliongelmiin en törmännyt, sillä kaikki puhuivat hyvin englantia ja pomoni Mick 

erittäin hyvää englantia.  

Opin myös jonkin verran Italialaisia fraaseja ja huomasin ymmärtäväni yllättävänkin paljon. 

Myös kehonkieli auttoi paljon ymmärtämään Italiaa. 

Vuorovaikutus erosi paljon Suomesta. Tiimiteltassa oli hirmuinen meteli koko ajan. Volyymit 

nousi korkealle ja ihmiset puhuivat koko vartalollaan. Välillä huudettiin naamat punaisina ja 



                                                                                                                  

välillä halailtiin. Tilanteet muuttuivat nopeasti ja kaikki olivat vuorovaikutuksessa hyvinkin 

aktiivisia. Näin hiljaisemmalle suomalaiselle tilanteet olivat välillä huvittavia! 

Yritys on aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä. Paljon myös keskinäisesti läheteltiin viestejä, 

ei niinkään soitettu toisille. Sosiaaliseen mediaan (Facebook ja Insta) päivitettiin kisaraportteja 

ja kuvia. 

Kotiin ja kouluun pidin yhteyttä puhelimitse ja whatsupin kautta. Myös Instaan laitoin kuvia. 

10. matematiikka ja luonnontieteet 

 

Italiassa on samat yksiköt kuin Suomessakin sekä valuuttana on myös euro. 

Hintataso Italiassa poikkeaa jonkin verran. Hotelliasuminen on aika paljon edullisempaa, 

varsinkin jos hieman käyttää aikaa etsien eri mahdollisuuksia. Oma majoitukseni maksoi 35 € 

yöltä, mikä mielestäni oli majoituksen tasoon nähden edullinen. Ruokakaupoissa perusruoka 

kuten pasta ja siihen kastike ovat todella edullisia. Myös mehut ja muut juomat ovat halpoja. 

Itse käytän esimerkiksi kisoissa urheilujuomia ja ne maksoivat ruokakaupassa vain 90 centtiä ja 

Suomessa sama juoma maksaa 3,5 €. Iltaisin ulkona syöminen on myös edullista varsinkin jos 

pysyy pizzoissa. Normaalisti ruokani maksoi noin 10 €. 

Matkustin myös aika paljon junalla, joka oli edullinen tapa matkustaa. Riippuen ajankohdasta 

pääsi hyvinkin edullisesti liikkumaan. Milanon kentältä pääsin noin 20€ Desenzanoon Gardan 

rannalle. 

Normaalisti käytin maksamisessa pankkikorttia, mutta kilparadoilla yleensä käytetään 

ainoastaan käteistä.  

Lämmitys yleensä on Italiassa kaasulla ja se on kallista. Majoituspaikoissa on näin keväisin 

kylmä, sillä he säästävät kaasukuluissa. Käänsi aina illalla lämmöt täysille ja kun tulin taas illalla 

majapaikkaani oli lämpö taas laitettu pois päältä. 

11. teknologia ja tietotekniikka 

Tavallisen oman puhelinteknologiani lisäksi käytimme tietokoneita, joilla analysoimme dataa. 

Data kerättiin Mychron 5-mittareilla. Analysointi tapahtui Aimin omalla järjestelmällä. 

 

12. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 

Kulttuuri Italiassa poikkeaa koti-Suomesta merkittävästi. Ruoka on erittäin iso osa ihmisten 

arkea ja juhlaa sekä sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeämpää. Illalla koko työporukka meni 

yhdessä syömään ja ruokailu kesti jopa tunteja. Yhdessä istuttiin ravintolassa pitkään vaikka 

aamulla oli aikainen herääminen töihin. Verraten kotimaahan tuo tuntui tosi oudolta. 



                                                                                                                  

 

Vapaa-aikaa emme viettäneet, sillä olimme joka päivä töissä. Suurin osa työntekijöistä oli 

nuoria miehiä, jotka asuivat joko vanhempiensa luona tai sitten heidän perheensä asui 

kauempana. Tästä johtuen varmaankin työpäivät venyivät helposti Suomen oloja pidemmiksi 

eikä vapaa-ajalla ollut tarvetta. Yhteisöllisyys työpaikassa näkyi parhaiten iltaruokailuina. 

 

Tervehtiminen tiimin sisällä oli erittäin tärkeää ja yleensä tervehdittiinkin kädestä pitäen 

aamuisin.  

 

Olen ollut aika paljon Italiassa, joten mitään varsinaista kulttuurishokkia en kokenut. Toki joka 

työyhteisössä on omat eronsa kuten nyttenkin. Itse kiinnitin tällä kertaa erityistä huomiota 

tervehtimisiin ja aktiivisempaan puhumiseen, sillä olen yleensä Italialaisten mielestä oudon 

hiljainen ja se selkeästi hämmentää heitä paljon. 

 

Tiimi oli minulle tuttu, joten suurin osa tunsi minut jo viime vuoden kisoista. He suhtautuivat 

minuun hyvin. Uusia mekaanikkoja oli tullut tiimiin ja he suhtautuivat oudoksuen siihen että 

kilpakuski tulee mekaanikon töitä harjoittelemaan. Tämä aiheutti enemmänkin negatiivista 

kohtelua, sillä monikaan heistä ei tiennyt kuinka asiaan pitäisi suhtautua. Yleensä kuski on 

kuitenkin mekaanikon pomo ja nyt olinkin heidän kanssa samassa duunissa ja heidän 

pompoteltavana. Asia aiheutti hieman ongelmia ja välillä vähän kipinöintiäkin tiimissä. 

 

Suomalaiset voisivat varmaan oppia yhteisöllisyyttä Italialaisilta, mutta se tuntuu toisaalta 

hyvin väkinäiseltä ellei tule yhtä luontevasti kuin heillä.  


