
Toimittaja Aino Savola: Käytkö opintojen ohella töissä? 

Haastateltava Taneli Vetteenranta: Vaihtelevasti, kun mä käyn sekä tekee tarjoilijan töitä ja myöskin 

käyn raksalla, rakennustyömaalla käyn tekemässä semmosta autotalliprojektia tällä hetkellä. Että se 

on semmoista urakkaduunarihommaa. 

Haastateltava Paavo Hyvärinen: Mä oon tota Pirkanmaan Osuuskaupalla töissä ja mä oon tuol Sokos 

Herkussa palvelutiskillä töissä. 

Haastateltava Roosa Hurme: Mä oon kanssa Sokoksen Herkussa tota töissä. 

Toimittaja: Mikä on suurin syy sille, että käyt töissä?  

Vetteenranta: No raha, muuten en kävis. 

Hyvärinen: Kyllä itsellä varmaan just se, että tuli ennen opintoja niin käytyä pari vuotta töissä, niin 

sitten tavallaan tottu tiettyyn elintasoon. Niin sitten ei niinkun niin helposti ehkä sit lähtenyt 

tavallaan alentamaan sitä omaa elintasoa, niin sitten silleen, että käy töissä. Mä käyn ite noin 

kymmenen tuntia viikossa niin saa pidettyy aikalailla sen saman elintason, kun laskee siihen tuet 

päälle, ja lainan. 

Hurme: Mä olin tossa niinkun kesätöissä viime kesän ja jatkoin siellä nyt sitten vielä täs opintojen 

ohella niin siitä saa hyvää lisärahaa tähän elämiseen. ja mulla on siellä aika pieni soppari et vaan 5 

tuntia viikkoon, mut se on ihan riittävä. 

Toimittaja: Mitä ajattelet työssäkäynnistä opintojen ohella?  

Vetteenranta: Mä aattelen et se on hyvä asia, että tekee ja tienaa, tienaa rahaa ja ja sitten se 

mahdollistaa asioita. Että opiskelijana ei välttämättä aina taloudellisesti oo niin niin helppoa tai että 

ei ei ole niin paljon rahaa. Niin sitten se on ihan silleen kunnioitan ja arvostan sitä jos joku käy töissä 

opiskelun ohella.  

Hyvärinen: Niin kyllä ainakin ite oon huomannut et, välillä tuntuu justiiinsa, varsinkin jos opintoja 

aattelee niin, että olisi ehkä parempi, että ei kävis töissä, koska sitten saattaa joskus niinku tuntuu 

silleen raskaalta ja sitten et myös joskus saattaa joutua priorisoimaan sen, että jos on vaik töitä, niin 

sitten jää joku niinku koulujuttu ehkä niinku vähemmälle. Niin sitä kautta ehkä ei oo niin hyvä asia. 

Mut sit myös se, et tota aa no siit saa rahaa ja sitten myös se, että sitten ku on vaik lomia niin on 

joku paikka jo tiedossa, missä voi tehdä sitten enemmän töitä, että tavallaan ei tarvi lähtee vaikka 

ettiin niinku kesäksi töitä erikseen kun on jo joku paikka.  

Hurme: No nytten tällä hetkellä mä oon ainakin kun mulla on niin pieni se soppari niin se on 

tuntunut ihan silleen sopivalta ton koulun kaa, koska mä käyn siel ehkä kerran viikossa tekee jonkun 

viiden tunnin vuoron niin se ei sillee kauheesti oo vaatinut, varsinkin jos se on viikonloppusin, niin 

sitten on ihan hyvin saanut koulunkin siihen samaan tehtyä.  


