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1. Työelämäjakson tavoitteet 
 

Työelämäjaksolleni asetettiin seuraavat tavoitteet: 

• Tutustutaan yhteistyöoppilaitosten/-yritysten toimintaan (painopisteenä aikuiskoulutus ja 
oppimisympäristöt)  benchmarkataan hyvät käytännöt ja pyritään hyödyntämään niitä Jedun 
toiminnassa 

• Tutustutaan alueen yrityksiin, jotka toimivat samalla toimialalla kuin Jedussa toteutetaan 
aikuiskoulutusta  kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia 

• Kartoitetaan mahdollisuuksia yhteisen kv-hankkeen (Erasmus+) käynnistämiseksi esim. 
aikuiskoulutuksen vaihtotoiminnan aktivoimiseksi (oppilaitokset, yritykset) 

• Hyödynnetään yhteistyöoppilaitoksen kontakteja muihin oppilatoksiin  hankekumppaniksi, 
työssäoppimispaikaksi 

• Kartoitetaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä yhteistyöoppilaitosten kanssa 

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi jakson tarkoituksena oli vahvistaa omaa ammatillista osaamista sekä 
kehittää kielitaitoa. 

 

2. Valmistautuminen työelämäjaksolle 
 

Valmistautuminen työelämäjaksolle aloitettiin yo. tavoitteiden asettamisella. Tavoitteet asetettiin siten, 
että ne olisivat sovitettavissa ohjelmaan mahdollisimman hyvin kohdemaasta riippumatta. 

Työelämäjaksoni alkuperäiseksi kohdemaaksi kaavailtiin Espanjaa ja teimme kv-koordinaattorin kanssa 
selvitystyötä kohdeorganisaation löytämiseksi Barcelonan alueelta. Saimme luotua yhteydet Xarxa-
järjestöön ja valitsemme ko. organisaation sillä perusteella, että heidän kanssaan on jo aiempaa 
yhteistyöhistoriaa. Heidän taholtaan emme kuitenkaan saaneet lopulta selvää vastausta jakson 
sopivuudesta heidän suunnitelmiinsa ja neuvottelut lopetettiin tuloksettomina. 

Päätimme muuttaa kohdemaaksi Saksan ja käynnistimme neuvottelut erään puutuoteteollisuuden 
tarpeisiin työstökoneita valmistavan yrityksen kanssa. He kuitenkin vastasivat kyselyihimme, ettei heillä ole 
resurssia ottaa minua vastaan omien työkiireidensä vuoksi.  

Kolmantena kohteena aloitettiin selvitys Jedun yhteistyöoppilaitos HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule 
–oppilaitoksen kanssa. HLA:n kanssa päästiin sopimukseen ripeästi ja jakson tarkemman ohjelman 
suunnittelu käynnistettiin välittömästi. Haasteeksi muodostui erittäin lyhyt valmistautumisaika, koska 
jakson aloitus sovittiin 2 viikkoa päätöksen syntymisestä. Tämä puolestaan johtui jakson rahoittavan 
hankkeen päättymisestä toukokuun 2015 loppuun ja se, että työelämäjakson tuli olla suoritettuna ja 
raportoituna ko. kuun loppuun mennessä. 
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Yhteyshenkilönä minulla HLA:n puolelta oli kansainvälisistä asioista vastaava Irene Eckart. Ensimmäisenä 
työnä etsimme sopivaa asuntoa ja sen selvittely olikin tiivis rupeama. Teimme työn yhteistyössä siten, että 
katselimme eri vaihtoehtoja netistä ja Irene myös kävi katsomassa osan vaihtoehdoista läpi. Päädyimme 
lopulta asuntoon, joka oli läheisessä naapurikaupungissa Glucksburgissa (9 km Flensburgista). 

Asunto Glucksburgista oli toimiva ratkaisu sen vuoksi, että päätin mennä kohteeseen henkilöautolla. 
Flensburg sijaitsee Pohjois-Saksassa aivan Tanskan rajalla ja siten automatka kohteeseen oli kohtuullinen. 
Aloitin ajomatkan perjantaina 10.4 n. puolen päivän aikaan ja olin perillä Flensburgissa sunnuntaina 12.4 n. 
klo 15. Ensimmäinen yö kului Turku-Tukholma laivassa mukavasti nukkuessa ja matkan samalla edetessä. 
Toisen yön vietin Etelä-Ruotsissa Helsinborgissa hotellissa. 

 

Kuva. Suurten siltojen ylittäminen Ruotsin ja Tanskan alueella oli hieno kokemus! 

Ennen jakson alkamista saimme sovittua kahden ensimmäisen viikon ohjelman. Ensimmäinen viikko 
sovittiin vietettäväksi Artefact-nimisessä järjestössä, joka oli erikoistunut kestävän kehityksen edistämiseen 
kotimaassaan sekä koulutusta antamalla myös kehitysmaihin. Toisen viikon osalta sovittiin, että 
työskentelen HLA:ssa osallistumalla oppitunneille ja keskustelemalla yhteistyömahdollisuuksista 
henkilökunnan kanssa. 

Kokosin myös ennen matkalle lähtemistä englanninkielisen materiaalipaketin Suomesta, Suomen 
ammatillisesta koulutusjärjestelmästä sekä kotiseutuni matkailusta. 

Näillä valmistelevilla toimenpiteillä lähdin työelämäjaksolle. 

 

3. Työelämäjakson sisältö kohteessa 
 

Viikko 1 
 

Ensimmäisen viikon vietin kestävän kehityksen toimintoihin erikoistuneen järjestön Artefactin vieraana. 
Järjestön tavoitteena on edistää kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja kotimaassaan, edistää aiheeseen 
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liittyvää koulutusta sekä tukea kehitysmaita puhtaan teknologian hyödyntämiseen liittyvän osaamisen 
lisäämisessä. 

Organisaatiossa oli puolen kymmentä vakituista työntekijää ja nuoria vapaaehtoistyöntekijöitä. Järjestön 
toiminnan keskeinen osa oli energiapuisto ”Powerparkin” ylläpito ja kehittäminen. Energiapuistoon oli 
rakennettu erilaisia demonstraatioita erilaisista puhtaista energiantuotantomuodoista ja energian 
muuttamisesta muodosta toiseen. Työtehtäväni Artefactissa koostui energiapuiston ylläpito- ja 
huoltotehtävistä yhdessä henkilökunnan kanssa sekä tutustuminen organisaation toimintaan ja selvittää 
mahdollisuuksia tulevana yhteistyöhön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva. Artefactin energiapuisto ”Powerpark” ja Jurgen. 

Kokemus Artefactista ja sen toiminnasta oli kaksijakoinen. Toisaalta järjestön toimintaidea ja kestävän 
kehityksen edistämisen keinot olivat erittäin hyvät ja kannatettavat, mutta toisaalta toteutuksen taso ei 
antanut vakuuttavaa kuvaa. 

Energiapuisto oli yleiskuvaltaan hyvin huonossa kunnossa ja laitteisiin tehtiin vähillä resursseilla jatkuvasti 
pientä korjausta puutteellisin välinein ja menetelmin. Käsitykseni mukaan puistossa oli järkevää tehdä 
perusteellista uusimista esim. demonstraatiokohteittain, jolloin puistosta saataisiin laadukkaampi ja 
vetovoimaisempi. Ongelmana vaikutti olevan myös toiminnan suunnittelemattomuus ja väljä johtaminen, 
mistä muodostui ulkopuoliselle kuva, että toiminnan kehityssuunta oli mieluummin hiipuva kuin kehittyvä. 
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Pohdin käyntini aikana kohteen mahdollisuutta opiskelijoidemme työssäoppimispaikkana, mutta päädyin 
olla ottamatta asiaa puheeksi. Ensinnäkään organisaation toiminta ei suoranaisesti tue minkään 
koulutusalamme sisältöjä ja toisekseen em. toimintaan liittyvät ongelmat eivät anna opiskelijoille sitä kuvaa 
työelämässä toimimisesta, jonka haluamme Jedussa opiskelijoiden oppivan. 

 

Viikko 2 ja 3 
 

Viikoilla 2 ja 3 olin pääasiassa HLA:ssa mukana luennoilla ja osallistuin Training office-työympäristön 
toimintaan. Viikkojen aikana vierailin lisäksi lähialueella olevassa Husumin kaupungissa ja heidän 
teknillisessä ammattioppilaitoksessa oppimisympäristöihin tutustuen sekä Kielissä opettajaksi opiskelevien 
vanhempien opiskelijoiden harjoitusoppitunneille ja seminaariin. 

HLA:ssa osallistuin useille oppitunneilla, joilla osittain tarkkailin ryhmän työskentelyä, mutta useimmiten 
minulle oli varattu 0,5 – 1,5 tuntia pitkä puheenvuoro. Puheenvuoroni aihepiirejä olivat Suomi ja matkailu, 
Suomalainen koulutusjärjestelmä, Suomen Pisa-menestys, Suomen talouden erityispiirteet sekä Kalajoen 
alueen matkailu. Näitä luentoja pidin yhteensä noin 10 kappaletta.  

 

Kuva. Luokkahuoneopiskelun tarkkailua. 

Training office oli mielenkiintoinen oppimisympäristö. Olin mukana seuraamassa toimintaa kahtena eri 
päivänä. Kiertelin opiskelijan luota toiselle ja pyysin heitä kertomaan, mitä heidän työtehtäviinsä kuuluu. 
Opiskelijat kertoivat avoimesti tekemisiään, sillä kielitaidolla mikä kullakin oli ja sain haastattelujen kautta 
hyvin selville miten harjoitteluyrityksessä työtä harjoiteltiin. 

Harjoitteluyritys koostui osastoista, kuten johdosta, henkilöstöhallinnosta, myynnistä, ostosta ja 
kirjanpidosta. Lisäksi viereisessä huoneessa oli ns. ulkoinen maailma, jossa olivat asiakkaat ja toimittajat. 
Yrityksessä opiskelijat hallitsivat tilauksia, ylläpitivät varastosaldoja, välittivät tietoja osastolta toiselle, 
ratkoivat äkillisiä ongelmatilanteita, joita opettajat saattoivat generoida keskelle rutiinityötä. 
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Kuva. Training officessa harjoiteltiin yrityksen eri toimintoja johtamisesta kirjanpitoon. 

Yhtenä päivänä vierailin teknillisen alan ammatillisessa oppilaitoksessa Husumin kaupungissa. Tavoitteena 
oli tutustua oppilaitoksen työpajoissa ja oppimisympäristöissä, joiden kehittämisen parissa myös 
työskentelen. 

Yksi opettaja ja oppilaitoksen esimies esittelivät minulle kaikki koulunsa oppimisympäristöt. Heidän tietojen 
mukaan Saksassa on käytäntö, että oppimisympäristöön pyritään saamaa yritysten lahjoituksia, jonka avulla 
saataisiin uusinta teknologiaa ympäristöihin. Heidän mukaan Saksassa koulutuksen rahoitus on suhteellisen 
pieni, mistä johtuen ympäristöihin ei ole varaa investoida kovin paljoa. Toisaalta saksalaisessa 
järjestelmässä työssäoppimisen määrä on selkeästi isompi mitä Suomessa eikä työpajoihin panosteta 
senkään vuoksi niin paljoa. 

Esimerkiksi LVI-alan oppimisympäristöön oppilaitos oli saanut lahjoituksia, kuten esimerkiksi 
lämpöpumppuja. Lahjoitusten saaminen kuitenkin perustui opettajien työelämäsuhteisiin ja tästä johtuen 
alakohtaiset oppimisympäristöt saattoivat olla hyvin eritasoisia. 

Kokonaisuutena tilanne Husumin ammatillisessa oppilaitoksessa oppimisympäristöjen suhteen oli heikompi 
kuin meillä Jedussa. Kalusto oli pääosin jo vanhahtavaa ja antoi edellytykset lähinnä perustekniikoiden 
opettamiseen ja harjoittelemiseen. Käsitykseni mukaan meillä Jedussa on huomattavasti yleisemmin 
käytössä modernia teknologiaa ja menetelmiä, joita myös työelämässä käytetään. Arvioni mukaan tämä 
perustuu Suomen parempaan rahoitusjärjestelmään, oppilaitosten innovatiiviseen kehittämisotteeseen 
sekä osittain myös EU:n rakennerahastohankkeiden mahdollistamiin investointeihin. 
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Kuva. Husumin teknillisen ammattioppilaitoksen oppimisympäristöjä. 

 

Viikko 4 
 

Viikolla 4 työskentelin rakennusalan yrityksessä nimeltään Die Holzverbindung. Yritys oli erikoistunut 
saksalaiseen perinnerakentamiseen, jossa käytetään pilari-palkkirakenteita ja tiilimuurauksia. Yritys tekee 
myös remontteja ja ns. skandinaavistyylisiä uudisrakennuksia. 

Viikon aikana työskentelin yrityksen remonttikohteessa, joka sijaitsi Flensburgin ydinkeskustassa. Kohde oli 
250 vuotta vanha ja oli yksi huoneisto kytkettyjen talojen rivistössä. Lisäksi olin yhtenä päivällä yrityksen 
verstaalla, jossa rakensimme työmaapukkeja. 
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Kuva. Rakennusliikkeen remonttikohde, työmaapukkien tekoa, minä ja iloinen yrittäjä Sven. 

 

4. Työelämäjakson tulokset ja yhteenveto 
 

Kokonaisuutena työelämäjaksoni oli mielenkiintoinen ja onnistunut. Suurimpana haasteena oli lyhyt 
valmistautumisaika, mikä vaikeutti yrityskohteiden järjestämistä. Ensimmäiseksi yritimme järjestää puolet 
TOP-jaksosta erääseen isompaan rakennusalan yritykseen, mutta heidän resurssinsa eivät riittäneet TOP-
jakson järjestämiseen. Kyseisen yrityksen toimintaan tutustuminen olisi antanut mahdollisuuden tutustua 
isomman yrityksen prosesseihin ja toimintakulttuuriin. 
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Toisaalta lyhemmät vierailut useampaan kohteeseen antoi laajemman kuvan saksalaisesta työelämästä ja 
se mahdollisti Jedussa tehtävän työn laadun arvioinnin suhteessa saksalaiseen työhön. 

TOP-jakson perusteella kokemukseni ammatillisen koulutussektorin osalta oli, että suomalainen 
ammatillinen koulutus on edellä saksalaista järjestelmää esimerkiksi rahoituksen, oppimisympäristöjen, 
innovatiivisuuden sekä menetelmien osalta. 

HLA:n henkilöstön kommenttien perusteella koulutussektoria ei rahoiteta Saksassa kovin hyvin ja se myös 
näkyi mm. oppimisympäristöissä. Oppimisympäristöt olivat pääosin vanhoja ja käytettävät teknologiat 
olivat hyvin perustasolla eikä uudistamista ollut tehty. Keskeinen ongelma oli myös heikohko IT-infra lähtien 
heikohkoista nettiyhteyksistä. 

Myös suuri työssäoppimisen määrä samassa yrityksessä kaventaa saksalaisopiskelijoiden saaman 
koulutuksen laajuutta (oppisopimustyyppinen koulutus). Toisaalta heidän järjestelmänsä valmentaa 
tehokkaammin työelämän pelisääntöjen ja työn tekemisen oppimiseen, mutta opetuksessa laaja-alaisuus 
kärsii esimerkiksi teknologioiden ja eri menetelmien hallitsemisen suhteen. 

Saksalaiset olivat hyvin tietoisia Suomen hyvästä PISA-menestyksestä ja esittelinkin tutkimuksen tuloksia 
paikallisille. Tutkimustuloksissakin nousee esille suomalaisten innovatiivisuus koulutuksen kehittämisessä ja 
myös oma kokemukseni on linjassa tämän kanssa. Ammatillisessa koulutuksessa yhtenä innovatiivisten 
kehittämistoimenpiteiden mahdollistajana ovat esim. rakennerahastot ja muut hankerahoitukset, jotka 
edellyttävät innovatiivisuutta. 

Jakson aikana pyrin myös neuvottelemaan työssäoppimispaikkoja opiskelijoillemme ja myös 
yhteyshenkilöni teki työtä TOP-paikkojen järjestämiseksi. Tulokseksi jäi yksi kohde rakennusalan 
opiskelijoille eli Die Holzverbindung, jossa vietin yhden viikon jaksostani. Saksalainen koulutusjärjestelmä 
kuormittaa kohtuullisen paljon yrityksiä laajan työssäoppimisen vuoksi ja tämä olikin tavanomainen 
peruste, miksi harjoittelijoita ei haluta ottaa.  

Die Holzverbindung on kuitenkin hyvä työharjoittelukohde, koska he pystyvät tarjoamaan monipuolisesti 
rakennusalan työtä ja sieltä löytyy kielitaitoista henkilöstöä. Lisäksi yrittäjä on hyvin avoin suomalaisten 
työharjoittelijoiden vastaanottamiseen. Ensimmäinen kansainvälisestä työelämäjaksosta kiinnostunut 
opiskelija onkin jo ilmoittautunut minulle. 

Husumin teknillisen ammattioppilaitoksen henkilöstöltä tiedustelin alustavasti kiinnostuksesta yhteiseen 
Erasmus+ -hankkeeseen, jos sopiva aihekokonaisuus löydettäisiin. He eivät tyrmänneet ajatustaan, mutta 
esittivät huolensa resurssien riittävyydestä. Heillä oli yhteyksiä saksalaisiin kollegoihinsa, jotka olivat olleet 
vetovastuussa Erasmus+ -hankkeesta ja heidän mukaansa hankkeessa oli ollut ongelmia hankekumppanien 
sitoutumisen kanssa ja toisaalta hankehallintoon liittyvän byrokratian kanssa. 

Kokonaisuutena jakso oli hyvin mielenkiintoinen, antoi hyvän vertailupohjan omaan työhön ja vahvisti 
osaamistani kansainväliseen yhteistyöhön. 
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