
Maailmalla oppii uusia asioita 
Rakennuspeltisepän ammattitutkintoa suorittava Markus Mustikkamaa sai kipinän lähteä 
ulkomaille työskentelemään kansainvälisistä ammattitaitokilpailuista. Kilpailukokemus 
helpotti myös työn saantia Skotlannista. 

Markus Mustikkamaan kokemuksia: 
– Osallistuin Japanissa pidettyihin ammattitaidon MM-kisoihin ja EuroSkills-kisoihin 
Hollannissa. Kun näistä on maininta CV:ssä, saa paremmin töitä ulkomailta. 
Markus löysi työpaikan netistä kansainväliseltä sivustolta, jossa peltisepät ympäri maailmaa 
keskustelevat keskenään, esittelevät töitään ja kyselevät työpaikkoja. 
Markuksen matkaan rahoitus saatiin Oppisopimuksella Eurooppaan -hankkeesta, joka auttoi 
oppisopimusopiskelijoita lähtemään Euroopan Unionin jäsenmaihin 4-10 viikoksi 
työssäoppimaan. Hanke päättyi viime vuonna ja nyt sille odotetaan jatkoa. 
– Kun sain tietoa hankkeesta Vesa Laaksolta Turun oppisopimustoimistosta, aikaa oli tosi 
vähän täyttää papereita. Saimme paperit sisään edellisenä päivänä ennen hakuajan 
umpeutumista, Markus kertoo. 
Yleensä opiskelijoille järjestetään ennen matkalle lähtöä ennakkovalmennusta ja 
kielikoulutusta, mutta Markuksen kohdalla tähän ei ollut aikaa. Vesa Laakso oli kuitenkin 
vakuuttunut siitä, että Markus pärjää maailmalla. 
– Markus puhuu hyvää englantia, ja se, että hän etsi itse itselleen työpaikan, osoittaa oikeaa 
asennetta ja oma-aloitteisuutta, Vesa Laakso sanoo. 
– Matkasta saa enemmän irti, kun hoitaa itse järjestelyt, ja sitä myös arvostaa enemmän, 
Markus sanoo. 

Kouluenglannillakin pärjää 
Työnantaja oli lentokentällä vastassa Markusta ja samaan aikaan tullutta ranskalaista 
peltiseppää. Sen jälkeen etsittiin asunto. 
– Asuimme ranskalaisen kanssa samassa huoneessa asuntolassa, jossa on paljon 
reppureissaajia eri maista. Myös työpaikalla oli monikulttuurinen ilmapiiri, sillä ranska oli 
toinen virallinen kieli. Skotlannissa pitkäänkin työskennelleet ranskalaiset eivät osanneet 
englantia juuri ollenkaan, mutta hyvin me tulimme toimeen. Tarvittaessa käytettiin sanakirjaa 
sekä kynää ja paperia. Myös Google-kääntäjällä voi kommunikoida, Markus mainitsee. 
– Suomalaisen ei kannata pelätä, riittääkö oma kielitaito vai ei. Jos on vähänkin kuunnellut 
yläasteen englannintunnilla, sillä pärjää. Ja koko ajan oppii lisää. Työpaikoissa, joihin 
suomalaisia otetaan, on muitakin kansallisuuksia, ja siellä on totuttu monikieliseen 
kommunikointiin. 

Opettaa uusia asioita 
Markus Mustikkamaa on rakentanut peltikattoja myös Hollannissa, ja tällä hetkellä hän 
työskentekee Australiaan. 
– Nuorena on matkustettava, kun siihen on mahdollisuus. Ulkomailla työskentely opettaa 
uusia asioita. Esimerkiksi Euroopassa käytetään peltikatoissa täysin eri materiaalia kuin 
Suomessa, ja sitä myös työstetään eri tavalla. On myös hienoa todeta, että pärjää ulkomailla 



ja pystyy selviytymään yksin, Markus sanoo. 
Työn laatu ja työkulttuuri ovat myös hieman erilaisia. 
– Suomessa tehdään laadukkaampaa työtä. Mutta työpäivät ovat Euroopassa paljon pitempiä; 
varsinkin Hollannissa oltiin koko ajan töissä. 
Skotlannissa kävimme työporukalla keskimäärin joka toinen päivä pubissa työpäivän jälkeen, 
ja siellä puhuttiin paljon myös työasioita, Markus kertoo. 

Opiskelijoiden kokemuksia 
Opiskelijoiden kokemukset Oppisopimuksella Eurooppaan -hankkeesta ovat olleet erittäin 
myönteisiä. Palautteen mukaan lähtijät arvostivat paitsi parantunutta kielitaitoa ja 
tiimityötaitoja, myös uusia kontakteja ja uusia opittuja työtapoja. 
Jakson aikana opituista uusista työmenetelmistä ja kehittämisideoista on hyötyä myös 
suomalaiselle työnantajalle. 
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