
Open vacancy -lomake tuotti tulosta – puuseppä-

harjoittelija Ranskasta 

Kansainvälisen oppisopimusharjoittelijan voi hankkia yritykseensä Open vacancy -hakumenettelyllä. Op-

pisopimustoimisto voi verkostonsa kautta levittää tietoa avoimesta harjoittelupaikasta. Puutyöverstas 

Tammipuun yrittäjä Staffan Engberg täytti lyhyen ja ytimekkään lomakkeen, jossa ilmaisi halukkuutensa 

ottaa Ranskasta vaihto-oppilas verstaaseensa. Yhtenä valttikorttina Engbergillä on ranskankielentaito, ja 

se myös ilmaistiin harjoittelupaikan ilmoituksessa. Turun oppisopimustoimiston ranskalainen partneri 

kertoi tästä mahdollisuudesta puusepänalan oppisopimusopiskelijoilleen. Pian haaviin tarttuikin innostu-

nut puusepäksi opiskeleva Herve Sirè. 

 

 

 
Herve Sirén työn touhussa 

- Oppisopimustoimisto pääsi ensimmäistä kertaa kokeilemaan Open vacancy- lomakkeen toimivuutta. 

Puutyöverstaalla oli tarve ja halukkuus, johon voitiin vastasta.  

Turusta vaihtoon lähteneiden oppisopimusopiskelijoiden vaihtojaksot ovat poikineet kahdensuuntaista 

vaihtoa. Kun yrittäjä on käynyt jossakin toisessa maassa, on helpompi ottaa vastaan harjoittelija. Syntyy 

hyvää vastavuoroisuutta. Nyt oppisopimustoimistolla onkin avauksessa kaksi harjoittelupaikkaa parturi-

kampaajalle ja putkiasentajalle Ranskasta ja Saksasta tuleville oppisopimusopiskelijoille. Onko sinun 

yrityksesi kiinnostunut kansainvälisestä harjoittelijasta? 



 

 

 
Yrittäjä Staffan Engberg ja Herve Sirén 

Ranskan taito tarpeen 

Engberg sanoo, että kokemus on ollut kaikkiaan hyvä ja yhteistyö on sujunut hyvin. Työmoraali on ollut 

nuorella ranskalaisella koko ajan kohdallaan. 

- Herve on tehnyt itse kolme avattavaa ikkunaa, sahannut ja höylännyt. Hän on taitava ja pystyy itsenäi-

seen työskentelyyn. On siis oma-aloitteinen, kehuu Engberg harjoittelijaa. 

Hän suosittelee yrittäjille työharjoittelijaa muutamin reunaehdoin. Pitää olla sosiaalisuutta eikä saa olla 

liian kiireistä työtilannetta. 

- Kyllä tämä kuitenkin vaatii sitoutumista. Vaikka en suoraan liiketaloudellista hyötyä hakenutkaan, niin 

hyötyhän riippuu siitä minkälainen oppilas on. Nyt päästiin konkreettiseen työhön heti, koska Herve osasi 

paljon. Yrittäjänä ja henkilökohtaisella tasolla tämä merkitsee uusia kontakteja ja kokemuksia. Suosittelen 

vaihto-oppilaan ottamista muillekin samanlaisen ajatusmaailman omaaville, kannustaa Engberg. 

Yrittäjän kielitaito on perua kansainvälisistä tehtävistä muun muassa Belgiassa. Puuseppämestariksi opis-

keleva Engberg suunnittelee itsekin työharjoittelujaksoa ulkomaille. 

- Koska olen ollut itse ulkomailla, tuntui luonnolliselta kokeilla tällaista vaihtoehtoa. Tämä merkitsee 

mahdollisuutta ”praatata” ranskaksi ja pitää yllä kielitaitoa. Jos haluaa höylätä pimeydessä ja viihtyy yk-

sin, niin sitten ei kannata ajatella työharjoittelijaa, veistelee Engberg. 

Hyppy lähes tuntemattomaan 

Herve Sirèltä tulo Suomeen oli sinänsä rohkea veto, koska hän ei tiennyt maastamme oikeastaan mitään. 

Hän tiesi ettei Suomessa kovin paljon osata ranskaa ja oma englannin taito oli vähäinen. Muualta Euroo-

pasta ei paikkoja kuitenkaan löytynyt, joten hän tarttui nopeasti mahdollisuuteen. 

Suomeen tullessa ja Puutyöverstaan hakuilmoituksen kautta oli selvinnyt, että yrityksessä tehdään ovia ja 

ikkunoita. Kotimaassaan Sirè työskenteleekin ikkunoita valmistavassa yrityksessä, mutta lähinnä asentaen 

niitä. 

Puusepän työ on kuitenkin kansainvälistä. Työmenetelmät tai koneet eivät poikkea toisistaan. Kokemuk-

sensa perusteella hän suosittelee Suomea ”helppona” maana tulla, huolimatta kieliongelmista. 



- Kokemus oli mielenkiintoinen jo pelkästään siksi, että maa oli ennestään tuntematon. En ole ennen tätä 

käynyt Pariisissakaan, kertoo Sirè. 

Vapaa-aikakin meni ilmeisen mielekkäästi, kun hän tapasi täysin sattumalta urugualaissyntyisen oman 

ikäisensä nuoren puuseppäopiskelijan. Uuden tuttavuuden kanssa hän pääsi näkemään kaupungin yöelä-

mää ja suomalaisia samanikäisiä nuoria. 

- Suomalaiset tytöt ovat niin vaaleita, hän virnistää. 

 

 

Teksti ja kuvat Tero Elsilä 

 


