
 

 

Matkailuvirkailijaopiskelija suorittamassa työssäoppimisjaksoaan matkatoimissa Shanghaissa. 

 

 

Matkailuala tutuksi Shanghaissa 
 

 

Olen Li Li ja opiskelen toista eli viimeistä vuotta matkailuvirkailijaksi Turun ammatti-instituutissa. Meillä kuuluu 

matkailualan perustutkinnon opintoihimme kaksi pitkää työssäoppimisjaksoa ja olen nyt Shanghaissa kaukana 

Suomesta suorittamassa viimeistä pitkää jaksoani matkailualan myynnin ja neuvontapalveluiden työtehtävissä.  

 

Työssäoppimisjaksoni Shanghaissa kestää 9 viikkoa. Työssäoppimispaikkani on kiinalainen matkailualan yritys, 

joka järjestää ryhmämatkoja Kiinasta Eurooppaan. Yritys on yksityisomistuksessa ja sillä on Kiinassa kolme 

toimipaikaa: Pekingissa, Shanghaissa ja Guangzhoussa.  

 

Täällä Shanghain matkatoimistossa, jossa minäkin työskentelen, on 6 työntekijää. Kuljen päivittäin metrolla työ-

hön ja työmatkani kestää noin tunnin, mikä on suomalaisittain aika pitkä aika.  Työssäoppimispaikkani sijaitsee 

viiden minuutin kävelymatkan metroasemasta.  

 

Työpäivät poikkeavat pituudeltaan ja sisällöltään kotimaassa totuttuihin työpäiviin verrattuna. Työpäiväni pituus 

on klo 9:30 - 19:30. Työpäivät ovat pitkiä ja onneksi saan paikallisista poiketen tehdä 4 päivän työviikkoa.  

 

Työtehtävät ovat monipuolisia. Olen saanut oppia ja kokeilla kaikkia erilaisia matkatoimistomme työtehtäviä 

kuten mm. henkilöstön rekrytointia ja yhteistyökumppaneiden etsimistä (eurooppalaisista ja paikallisista matkai-

lualan yrityksistä). Lisäksi olen etsinyt tietoa matkailukohteista ja matkailupalvelujen ja -tuotteiden hinnoista. 

Hinnoittelen matkailupaketteja, jotka koostuvat ruokailuista, yöpymisistä ja kuljetuksesta sekä ostosten tekemi-

sestä ja matkoista. Olen oppinut suunnittelemaan matkapaketteja hinnoitellen, aikatauluttaen ja järjestelyt ja va-

raukset hoitaen.  Työpäivän jälkeen täytyy vielä jaksaa kirjoittaa päivän työstä raportti, jonka avulla kehitämme 

oman osaamistamme ja täyttää ja kirjoittaa seurantalista omasta työstä. 

 

Työpäivät alkavat päivittäin työntekijöiden läsnäolon tarkistamisella.  Läsnäolo ilmoitetaan esimiehelle kaksi 

kertaa päivässä, aamulla työpäivän alussa ja lounaan jälkeen. Jos työntekijä myöhästyy, hänen täytyy maksaa 

sakkoa palkastaan.  

 

Kiinaan työssäoppimisjaksolle lähteminen on minusta hyvä tapa tutustua paikalliseen kulttuuriin ja Shanghain 

kaupunkiin. Matkailu on kansainvälinen ala ja toisten työkulttuuria ja toimintatapoja on vaikeaa ymmärtää ilman 

omia kokemuksia. Toinen syy siihen, että miksi minun kannatti lähteä Kiinaan on se, että osaan kieltä ja minulla 

on sukulaisia Shanghaissa. Saan säästettyä paljon rahaa kun asun tädin luona työssäoppimisjaksoni ajan.  

 

Shanghai on väkiluvultaan suurin kaupunki Kiinassa ja asukkaita on n. 24 miljoonaa. Metrolla kulkeminen aa-

mun työruuhkassa on nopeaa, mutta metro vilisee ihmisiä tungokseen asti ja junissa on todella ahdasta. Shang-

haissa olemisessa mukavinta on se, että sukulaiset ovat tukenani minun ympärillä. Ruokailu on normaalisti hal-

vempaa kuin Suomessa ja tarjolla olevien ravintoloiden ja erilaisten aterioiden valikoima on myös laajaa ja mo-

nipuolista.  Taksilla matkustaminen on myös paljon edullisempaa kuin Suomessa ja junalla on hyvät yhteydet 

Shanghain naapurikaupunkeihin.  

 

Iloisin kevätterveisin Shanghaista, 

Li Li 

 



 


