
Kokkolan ammattiopiston opettaja 

Olen suorittanut kolmen viikon työharjoittelujakson ympäristölaboratoriossa, joka on suunniteltu 
toteuttamaan tarvittavia analyyseja ympäristö- ja tuotekehitystutkimuksia varten. Laboratorio 
toteuttaa pääasiallisesti kemiallisia, fyysikko- kemiallisia, mikrobiologisia ja ekomyrkyllisiä 
analyysejä. 

Pieni mutka matkassa selvisi, kun sain myöhässä tulleen matkalaukkuni seuraavana päivänä. 
Vakuutin itselleni, että pärjään, mutta ihmettelin miksi ei uni tullut helposti, vaikka matkaväsymys 
painoi. 

Ensimmäisen työpäivän aikana kaikki epävarmuudet ja jännitykset häipyivät. Esimieheni, 
laboratorion tekninen johtaja, esitteli minut työntekijöille ja kaikki tapahtui niin rennosti ja 
sympaattisesti, kuin heillä olisi kaltaisiani vieraita ulkomailta joka päivä. Keskustelimme 
rauhallisesti ja luonnollisesti sekä laboratoriossa työskentelevien että muun henkilökunnan kanssa. 
Esittelykierroksen jälkeen jäin kahdestaan erään laborantin kanssa, joka innokkaasti esitteli minulle 
oman työnsä kuvioita. 

Tässä vaiheessa haluaisin mainita englannin kielen käytöstä, että tärkeämpää kuin osaaminen, on 
asenne ja halu kommunikoida toisten kanssa. Koska laboratorio ympäristö on entuudestaan tuttu, on 
uusien asioiden oppiminen nopeampaa, vaikka ei englannin kielen käyttö olisi ”perfekto”. 

Työntekijöitä on yhteensä 22 (mm. laborantteja, toimistotyöntekijöitä sekä laatu- ja 
hankintavastaavia). Työvuorot jakautuvat aamu- ja iltavuoroon, klo 07-15 tai 13–21, joihin kuuluu 
vain yksi noin varttitunnin tauko. Laboratorio on hyvin varustettu. Työilmapiiri on rauhallinen ja 
rento, mutta silti huomaa työnteon olevan tehokasta ja konkreettista. Laboratoriot ovat siistejä ja 
välineet hyvässä järjestyksessä. Laboratoriossa kaikki laitteet ovat sertifioitu, paitsi edellä mainitut 
uudet hankinnat, jotka odottavat sertifikaattiprosessia. 

Työturvallisuusasiat ovat hyvällä mallilla. Suojavälineet (lasit, hanskat, maskit) ovat jatkuvasti 
käytössä. Laboratorio on täysin yksityinen; budjetti ja työntekijöiden paikat ovat kokonaan 
tutkimustilausten varassa. Pääasiakkaana toimii valtio, lisäksi vedenpuhdistuslaitos, sekä 
pienemmät yritykset esim. oliivituotanto-yritykset ja polttoainelaadun tutkinta yritykset. Kilpailu 
asiakkaista on kova. On siis tärkeää tarjota laadukkaita palveluja sekä hoitaa asiakassuhteita hyvin. 

Ajat ovat muuttuneet talouskriisin myötä. Vuodesta 1998 asti monet nuoret, jotka tulivat 
työharjoitteluun, saivat kesätöitä ja saivat työpaikan. Nyt sellainen ei ole mahdollista. Nuoren 
laborantin palkka on n. 900 € netto (vero n. 10 %). Se on kuulemma ok verrattuna minimipalkkaa 
670€ (pienin EU:ssa). Kemian alalle valmistuneille ei tulevaisuus hymyile, se tuli selväksi. Tällä 
hetkellä 20 % Espanjan nuorista on työttömiä. Kemianalan kouluista valmistuneille työpaikat eivät 
ole itsestäänselvyys. 

Hienona kokemuksena tulen muistamaan työmatkan kaupunkiin Campo Ral, n. 50km Madridista. 
Menimme autolla kolmen työtekijän kanssa hakemaan viemäristöstä kokeen. Alue on tunnettu 
oliivituotannostaan. Tutkittiin, mitä sisältää tuotannon poistovesi, ennen kuin se pääsee Rio Duero 
jokeen. Matkalla olen saanut paljon tietoa ympäristöasioista ja laboratorion työtavoista kentälle. 
Mm. pisimmän joen Rio Dueron, ja sen sivujokien, puhtaudesta vastaa yritys, jossa työskentelin. 

Espanjalaiset kollegat ovat pitäneet minusta hyvää huolta. Heitä voi kiittää paikallisen 
ruokakulttuurin ja hienoihin nähtävyyksiin tutustumisesta. Kemian osaston opettajat syövät yhdessä 



ravintolassa keskimäärin joka kolmas viikko ja keskusteluaiheita oli loputtomin. Eniten ovat 
opettajat huolestuneita opetusalaa koskevasta säästökuurista; opettajien palkat ovat laskeneet 5-10 
% ja osastojen budjetteja pienennetään kokoajan. 

Ennen matkaa olin väsynyt ja stressaantunut. Paljon työtä vaativat matkan valmistelut sekä 
opetuksen suunnittelu sijaisopettajaa varten. Matkan jälkeen, tunsin kuitenkin kuin olisin toinen 
ihminen, täynnä energiaa sekä inspiraatiota koulu- ja muiden tehtävien kehittämiseen. 

Asuin pienessä asunnossa hyvässä paikassa, juna- ja metroaseman lähellä, sekä lyhyen matkan 
päässä monista mielenkiintoisista kulttuurin nähtävyyksistä. Keittiönurkka oli hyödyksi, siellä olen 
voinut laittaa ruokaa itselleni, mikä oli huokeaa ja sopivaa minun tarpeisiini. 

Olen tutustunut Espanjan kulttuuriin historiaan ja nykypäivän elämään syvemmälle ja nyt minun 
ajatusmaailma Espanjasta on muuttunut täysin. Rutiinista irrottautuminen vaikutti koko elimistöni 
virkistymiseen, sekä fyysisellä, että henkisellä tasolla. 

Lämpimästi suosittelen Talent- jaksoon osallistumista kaikille kollegoille. 
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