
Haastattelija Linnea Pitkänen: Moni opiskelija työskentelee osa-aikaisesti opintojen ohella. Kuinka 

monta tuntia työskentelet viikossa? 

Haastateltava Josefiina Veikkola: Kuukaudessa työtunteja tulee kolmekymmentäviisi, että se 

viikottain, viikossa vaihtelee ne tunnit. 

Haastateltava Joel Kaasalainen: Öö 7-8 tuntia. 

Haastateltava Marika Koskinen: Varmaan keskimäärin viikossa 5 tuntia. 

 

Haastattelija L.P. : Saatko opintotukea palkan lisäksi? 

J.V. : Joo saan. 

J.K. : Joo kyllä 

M.K. : kyllä saan. 

 

Haastattelija L.P. : Entä vaikuttavatko Kelan tulorajat sun työskentelyyn? 

J.V. : No joo, että se tuntimäärä on mun työnantajan kaa sovittu, että se on se kolmekymmentäviisi 

ettei se mun opintotuki lähde pois. 

J.K.: Ei ole vaikuttanut, että kyllä ne semmoisia on, että mä pidän niinku silmällä niitä, mutta ei ole 

tullut koskaan varmaan semmoista tilannetta, että olisi ollut lähelläkään että olisi vaikuttanut. 

M.K. : Vaikuttaa. 

 

Haastattelija L.P. : Onko mielestäsi kannattavaa työskennellä opintojen ohella? 

J.V. : No on kannattavaa niin kauan, että se opintotuki ei lähde, koska mieluummin mä sen tuen otan 

kun teen töitä sitten. 

J.K. : Joo kyllä siis. Oon tullut siihen tulokseen, että kannattaa, koska ei tosiaan ole vielä ollut 

lähelläkään, että tukirajat tulisi vastaan. Ja sitten toisaalta mä koen, että siitä saa myös jotain 

vaihtelua arkeen ja uusia sosiaalisia piirejä ja sitten tota... Semmoista, no omalla kohdalla 

ruumiillistakin tekemistä, niin kyllä se ainakin omaan, omaan tilanteeseen sopii tosi hyvin. 

M.K. : On, joo johonkin asti. Tai ehkä haluaisin työskennellä enemmän, mutta mutta Kelan rajojen 

takia en ehkä teen niin paljon töitä kuin mitä muuten tekisin. 

  

Haastattelija L.P. : Mitä mieltä olet siitä, että Kela nostaa tulorajoja ensi vuonna? 

J.V. : No me just puhuttiin tästä. Mun mielestä se on hyvä juttu, että kumminkin ainakin mä tällä 

hetkellä kerkeän tehdä töitä niin mieluummin mieluusti niitä sitten haluaa tehdä. 

J.K. : Mun mielestä se on kyllä positiivinen ilmiö, että se on semmoista järkeistämistä. Helpottaa 

varmasti monen opiskelijan elämään ja avaa uusia mahdollisuuksia. 

M.K. : Ehdottomasti hyvä juttu. 



 


