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Tein työssäoppimisjaksollani Saksassa sähköasennukseen liittyviä töitä. Työskentelin 
välillä työparina ja välillä asennusryhmän jäsenenä. Tavoitteena oli perehtyä saksalaiseen 
tapaan tehdä sähköasennuksia. Tarkoitus oli myös saada tietoa heidän työtavoistaan 
yleisellä tasolla sekä parantaa omia kädentaitoja. 
 
Saksalaiset asentajat ovat järjestelmällisiä työmaalla. Joka aamu kaapista otettiin 
tarvittavat tavarat ja illalla kotiin lähdettäessä joka ikinen tavara laitettiin takaisin omiin 
laatikoihinsa. Näin tehtiin silloinkin, vaikka kyseisiä tavaroita tarvittiin seuraavana päivänä.  

 
Työtehtävät olivat jo ennestään tuttuja, mutta saksalaiset tekivät niitä hieman eri tavalla ja 
erilaisilla komponenteilla. Reissu oli kokonaisuutena mielenkiintoinen ja mukaviakin 
kokemuksia sain, mutta työturvallisuus voisi olla hieman parempi. Asentajat eivät 
käyttäneet kuulosuojaimia tai suojalaseja, kun porasivat betonikattoon. Työtä tehtiin tosi 
korkealla, puutikkailla, ilman turvavaljaita.  
 
Työpäivä alkoi klo 7.00 työpaikalla, josta lähdettiin työpaikan autolla työmaalle. Työpäivän 
aikana oli kaksi taukoa. Klo 10.00 oli kahvitauko, joka kesti 15 min ja toinen tauko oli klo 
13.00, joka oli 30 min ruokatauko. Aikataulu oli tarkka. Töissä piti olla aamulla ajoissa, 
tauolle lähdettiin minuutilleen, kun tauon piti alkaa. Työt loppuivat klo 16.30 maanantaista 
torstaihin. Perjantaina pääsi viikonlopun viettoon klo 13.00 aikaan. Perjantaisin työautot 
imuroitiin ja pestiin ennen kotiin lähtemistä. Saksalaiset söivät omia eväitään ruokaa ja 
kahvitunneilla. Lämmintä ruokaa ei syöty, käytössä ei ollut mikroa tai jääkaappeja. Yleensä 
syötiin eväitä autossa. 
 
Joka aamu työpaikalla ja työmailla tuntemattomat ihmiset tervehtivät kaikkia. Yleisimpiä 
tervehdyksiä olivat: ”Guten Morgen”, Guten Tag”, ” Tschüss”, ”Auf Wiedersehen” 
 
Kaikki meni hyvin opettajan työelämäjaksolla. Kaikki olivat ystävällisiä ja auttoivat, jos 
pyysi apua. Mietityttämään jäivät työturvallisuusasiat, joihin kiinnittäisin huomiota jatkossa. 
Mukana olisi pitänyt olla omat kuulosuojaimet ja suojalasit. Myös tikapuilta 
työskenteleminen arvelutti. Yritys ei myöskään antanut ulkomaalaiselle harjoittelijalle omia 
työvälineitä. Työskentely oli hankalaa, kun työkaluja joutui lainaamaan työkavereilta 
jatkuvasti. 
 
Kommunikointi tuotti välillä hankaluuksia työtilanteissa. Hankalaa oli, kun työkaveri pyysi 
työkalua saksaksi, enkä ymmärtänyt häntä. Suurin osa työkavereista puhui englantia, 
mutta eivät kaikki. Suurimmaksi osaksi kaikki kuitenkin ymmärsivät toisiaan ja asiat tulivat 
selviksi kielimuurista huolimatta.  


