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Johdanto 
 
Ulkomaantyössäoppimisjakson suoritin Kiinan Shanghaissa vuoden 2016 maaliskuun aikana. 
Työssäni kerron miten aikani Kiinassa sujui, miten valmistauduin matkaan sekä mitä mieltä 
olen matkasta sekä sen järjestelyistä näin jälkeenpäin. Otan kantaa ulkomaan 
työssäoppimisen merkitykseen nuorten tulevaisuuden muokkaajana. 
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Perustietoja 
 
Olen kolmannen vuoden liiketalouden opiskelija ja opiskelen asiakaspalvelua sekä myyntiä. 
Suoritin työssäoppimisjakson ulkomailla 1.3 – 31.3.2016 
 
Yritys, jossa työskentelin oli Deltamarin. Deltamarin on Raisiossa 1990 perustettu 
laivansuunnittelutoimistona alkunsa saanut konserni, joka työllistää tätä nykyä n. 400 ihmistä 
Suomessa, Kiinassa, Puolassa, Kroatiassa, Monacossa sekä Malesiassa. Vuoden 2012 
lokakuussa yrityksen osake-enemmistö siirtyi suomalaisilta kiinalaiselle AVIC International 
Investments Limited-yhtiölle. 
 
Miksi juuri Kiina? 
 
Syitä miksi valitsin Kiinan on monia. Kiina on maa, jolta löytyy todella pitkä historia sekä 
erikoinen kulttuuri joihin halusin tutustua työssäoppimisen ohessa. Toinen syy miksi halusin 
Kiinaan oli parantaa englannin kielen taitoani.  
 
Kiina on väkiluvultaan maailman suurin valtio noin. 1,4 miljardilla asukkaallaan tämä tuo 
maalle paljon mahdollisuuksia, mutta myös ongelmia. Länsimaissa Kiinaa pidetään halvan 
työvoiman maana, mutta palkkatason noustua tuotantoa on siirretty Itä-Aasian maihin 
vieläkin halvempien palkkakustannuksien perässä. Suurin kaupunki asukasluvultaan on 
Shanghai, jossa asukkaita on noin. 25 miljoonaa. Muita suuria kaupunkeja on pääkaupunki 
Peking, Wuhan, Tianjin sekä Chongqing.  
 
Ensimmäinen viikko 
 
Torstaina 3.3 saavuin Shanghaihin 12 muun opiskelijan kanssa.  
Perjantaina aamu alkoi Kiinan kieliopinnoilla Shanghai I&C Foreign Languages Schoolissa. 
Tutustuimme samalla kouluun ja sen oppilaisiin. Opiskelijoita koulussa on 2500, mukaan 
lukien muutamia vaihto-opiskelijoita. Lauantaina luvassa oli kiertoajelu kaupungissa sekä 
hiukan shoppailua. Sunnuntaina tapasimme koulun opiskelijoita, jotka veivät meidät 
vierailulle China Art Museumiin. Vierailun päätyttyä luvassa oli vapaata aikaa, joten päätimme 
hakea paikalliset puhelinliittymät.   
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Kuvassa on China Art Museum. 

 
 
Toinen viikko 
 
Itse aloitin työskentelyt Deltamarinilla vasta tiistaina, joten maanantain sain vielä rentoutua. 
Tiistaina aloitin työhön perehtymisen. Ensimmäisenä päivänä asentelimme vain koneelleni 
tarvittavat ohjelmat ja tutustuin työporukkaan. Minulle annettiin tehtäväksi tehdä pieni 
muotoinen raportti siitä millaiset markkinointimenetelmät toimivat Kiinassa. Tätä varten 
haastattelin Deltamarinin Senior Advisoria, joka on työskennellyt laivateollisuuden parissa 
koko ikänsä. Sovin myös tapaamisen MPS Chinan Tero Kososen kanssa, jotta saisin raporttiini 
enemmän näkökulmia. Loppuviikko sujuikin siis Kiinassa toimivien 
markkinointimenetelmien tutkimiseen, sekä tämän lisäksi tein saldotaulukon 
toimistotavaroista serverille. Tämä helpottaa näkemään milloin tarvikkeita tarvitsee tilata 
lisää. 
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Deltamarinin aula 

 
 
 
 
Kolmas viikko 
 
Maanantaina jatkoin töitäni ja mietin kysymyksiä, joita olisi hyvä esittää Kiinan markkinoita 
tunteville ihmisille. Tiistaina sain tarkistettavaksi dokumentteja, joiden täytyisi olla identtisiä. 
Tämän tehtävän kanssa sain ajan kulumaan todella hyvin. Keskiviikkona normaaliin tapaan 
päivä alkoi Kiinan alkeiden opiskelulla, jonka jälkeen suuntasin työpaikalle. Torstaina olin 
yhteydessä Deltamarinin Suomen päähän, kysyäkseni olisiko heillä jotain kysymyksiä, joita 
haluaisivat minun esittävän haastattelemilleni ihmisille. Perjantaina järjestelin toimiston 
tuote- ja yrityslehtisiä sekä tutustuin samalla alan yrityksiin ja tuotteisiin.  
 



        7 
 

Lauantaina suuntasimme Shanghai Wild Animal Parkiin toivoen, että näkisimme pandoja 
joista niin paljon on puhuttu. Sunnuntaina suuntasimme feikkimarkkinoille tinkaamaan 
itsellemme vaatteita sekä hiukan tuliaisia.  

 
 
Kyllähän niitä pandoja löytyi nähtäväksi. 

 
 
 
Neljäs viikko 
 
Maanantai ja tiistai sujuivat töissä tavalliseen tapaan koneen ääressä työskennellen. 
Keskiviikkona jouduin jättämään Kiinan kielen oppitunnit välistä, koska olin sopinut 
haastattelun MPS Chinan toimistolle. Loppupäivänä parantelin raporttiani saamieni tietojen 
pohjalta, sekä sovin uuden haastattelun Deltamarinin Richardin kanssa, joka työskentelee 
myynnin parissa. Perjantaina haastattelin Richardin ja aloin viimeistelemään raporttini 
ensimmäistä versioita. Raportin valmiiksi saatuani käänsin sen myös englanniksi. 
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Perjantaina töiden päätyttyä suuntasin feikkimarkkinoille ostoksille sekä syömään. 
Lauantaina suuntasimme puolen päivän jälkeen kohti vesikaupunkia kiinalaisten 
opiskelijoiden kera. Sunnuntai meni hotellilla nukkuen pitkään ja korttia pelaillen. Eräs 
opettajamme kertoi, että hotellin lähellä on myös ’’vähän’’ isompi sekä halvempi 
ruokakauppa, joten päätimme etsiä sen. Loppujen lopuksi kyseinen kauppa olikin 3 
kerroksinen Walmart. 
 

 
Kuva on Shanghaissa sijaitsevasta vesikaupungista, jonka historia ulottuu 1700-luvulle.  

 
 
 
Viides viikko 
 
Viimeinen viikko sujui viimeistellen markkinointimenetelmien raporttia. Muiden töiden 
ohessa järjestelin toimiston esitteitä. Viimeisenä työpäivänäni torstaina käänsin viimeisen 
version raportistani myös englanniksi. Tämän tehtyäni minulle ei ollut enää työtehtäviä, joten 
pidimme työpaikkaohjaajani kanssa viimeisen keskustelun, jonka jälkeen pääsin töistä. 
Viimeisenä iltana kävimme vielä yhdessä koko suomalaisella porukallamme syömässä 
naapurissa sijaitsevassa ravintolassa. 
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Viimeisenä iltana tilasimme pöydän täyteen ruokaa naapuriravintolassa. 
 

 
Ruokailu Kiinassa 
 
Kiinalainen ruoka jakaa mielipiteitä todella paljon, jotkut rakastavat sitä, toiset vihaavat. Itse 
pidän paljon kiinalaisesta ruuasta, joten kokeilin aina uusia ruokia mahdollisuuksien mukaan. 
Ruoka maustetaan monessa paikassa todella voimakkaasti verrattaessa suomalaiseen 
ruokaan. Syöminen tapahtuu pääsääntöisesti puikoilla pois lukien länsimaalaiset ravintolat.   
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Vapaa-aika  
 
Vapaa-aikaa arki-iltaisin ei suuremmin ollut, kun työaika oli 9.00-18.00. Matka töistä 
asunnolle kesti tunnin. Se aika mitä arkisin jäi vapaata käytin salilla käyden sekä shoppaillen. 
Viikonloppuisin vietimme aikaa kiinalaisten opiskelijoiden kanssa sekä omalla porukalla 
syöden hyvin, shoppaillen sekä tutkien Shanghaita josta tekeminen ja uudet paikat eivät heti 
lopu. Monelle ryhmästämme tuli yllätyksenä vähäinen vapaa-aika, mutta itselleni oli alusta 
lähtien selvää, että kyseessä ei ole loma vaan työssäoppiminen. Minua siis vapaa-ajan vähyys 
ei vaivannut. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinalaiset nuoret viettivät vapaa-aikansa kavereidensa kanssa sekä harrastusten parissa. 
Viikonloppuisin nuoret voivat vuokrata kaveriporukalla karaokehuoneen. Nuoret, joihin itse 
tutustuin omasivat todella paljon erilaisia harrastuksia pianon soitosta shakkiin, joten 
tekeminen ei heillä lopu.   
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Miten valmistauduin matkaan. 
 
Matkalle valmistautuminen alkoi hiljalleen heti, kun sain tiedon matkan varmistumisesta. 
Ensimmäisenä aloin selvittelemään vakuutusasiani, vaikka koulultani sainkin 
matkavakuutuksen, oli mielestäni matkalle hyvä olla oma laajempi matkavakuutus. 
 
Aloin myös ottamaan selvää Kiinasta sekä Shanghaista. Koska tiesin kyseessä olevan aivan 
erilaisen kulttuurin otin selvää tavoista sekä muista käytännön asioista. Selvitin myös taustoja 
työpaikastani Deltamarinista, jotta osaisin varautua työtehtäviini. Mielestäni on hyvä tietää 
edes jotain työssäoppimispaikastaan. 
 
Kuukautta ennen matkaa vertailin pankkien sekä matkavaluuttaa vaihtavien yrityksien 
tarjoamia valuuttakursseja. Päädyin lopulta vaihtamaan valuuttaa DanskeBankin kautta, 
koska vaihtomaksut olivat pienimmät sekä käytän itsekin DanskeBankin palveluita.  
 
Rokotukset minulla oli kunnossa, joten ainoat lääkkeet mitä matkalle ostin olivat 
maitohappobakteerit sekä ripulilääkkeet. 
 
Miksi kannattaa lähteä ulkomaille työssäoppimaan 
 
Syitä miksi kannattaa lähteä ulkomaille työssäoppimaan on monia. Saat työkokemusta 
ulkomailta ja saat itsellesi työtodistuksen, jolla varmasti erotut hakiessasi töitä. Kielitaito 
vahvistuu ja itselläni ainakin kynnys käyttää englantia laski todella paljon. Työssäoppiminen 
ulkomailla on kokemus, jonka muistat koko elämäsi. Itse tutustuin Shanghaissa moniin uusiin 
ihmisiin työpaikalla ja sen ulkopuolella. Kontaktit mitä ulkomailla työssäoppimisjakson 
aikana luot voivat olla hyödyllisiä tulevaisuudessa. Itse voisin suositella ulkomaan 
työssäoppimisjaksoa kaikille, jotka haluavat uusia kokemuksia sekä parantaa kielitaitoaan.   
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Päätelmä 
 
Matka sujui omalta osaltani hyvin. Minkään asteista kulttuurishokkia en omasta mielestäni 
kokenut. Uskoisin, että tähän vaikutti ennakkoluuloton asenteeni, joka pitäisi jokaisen 
omaksua lähtiessään täysin vieraaseen kulttuuriin lomailemaan, opiskelemaan tai 
työskentelemään. Suurin yllätys oli ehkä se, että Shanghai oli hintatasoltaan kalliimpi kuin 
odotin.  
 
Matkajärjestelyt oli mielestäni projektin puolelta hoidettu asiallisesti. Ainoita mainitsemisen 
arvoisia huomautuksia annan hotellista. Mielestäni kyseinen hotelli oli sijainniltaan huono 
julkisenliikenteen takia. Jokaisella ryhmäläisellä kesti tunnin ellei kauemminkin matkata 
töihin julkisilla. Hotellin huoneissakaan ei ollut jääkaappia kuin muutamalla. Tämä aiheutti 
sen ettemme koko matkan aikana saaneet kunnon aamupalaa kertaakaan, koska hotellikaan 
ei sellaista tarjoillut. 
 
Voisin siis suositella ulkomaan työssäoppimista Kiinan osalta kaikille, jotka ovat valmiita 
ottamaan hypyn tuntemattomaan ja haluavat erilaisen työssäoppimiskokemuksen. Itse olisin 
reissukokemuksien jälkeen valmis työskentelemään ulkomailla valmistumiseni jälkeen 
lyhyemmän tai jopa pidemmänkin aikaa. 
 
 


