
Toimittaja Tilda Väisänen: Oletko ikinä harkinnut alan vaihtoa tai opintojen lopettamista? 

Haastateltava Teija Karjalainen: No mä hain ensin lääkikseen, niin aluks tulin tänne vähän kattomaan et 

onks tää oma ala, mut nyt on tuntunu omalta ni en oo kyl harkinnu hetkeekään lopettamista. 

Haastateltava Elina Lemettinen: No en oo kyllä harkinnu. 

Haastateltava Joanna Laukkanen: En oo ite harkinnu et tuntuu kyl tosi omalta alalta ja oon tähän asti 

tykänny kyllä. 

Haastateltava Jenni Reinikainen: No siinä pahimmassa palkkakiistavaiheessa se kävi sillee mieles itellä ku 

oon lähihoitajataustanen, ni sitte mietti vähä sitä, että onks se vähä kriittistä että voidaan pakottaa töihin 

vielä kun on noi Valviran virat tuolla. 

Toimittaja: Miten näet, että palkkasopu vaikuttaa sote-alan tulevaisuuteen? 

Karjalainen: No nyt pistit kyllä aika pahan kysymyksen mutta kyllä mä uskon, että se vie asioita ehkä 

parempaan suuntaan pikkuhiljaa.  

Lemettinen: Mm no kyllähän se on sitten mukavampi mennä töihin kun saa siitä palkkaakin sen verran mitä 

niiku ehkä ansaitsis, ja sitte tota kyllähän se opiskelijoitakin tuo enemmän tälle alalle.  

Laukkanen: Toi on silleen hyvä alku, mutta eihän se vieläkään riittävästi oo se palkka, että tota noin saa 

nähä on toi nyt siis siihen nähen et mitä ois voinu käydä ni parempi, mutta ei se vieläkään oo ihan kunnossa 

se palkallinen puoli.  

Reinikainen: Kyllähän se varmaan positiivisesti vaikuttaa mutta musta tuntuu, että tää meni jo niin pitkälle 

et moni pelkää sitä, et miten hoitajia jatkossakin kohdellaan, tai et varmaan uudet opiskelijat ajattelee sitä 

et voiks täs vielä tapahtuu muutosta alaspäin, koska tää asia ei oo periaatteessa loppuun käsitelty vielä. 

Toimittaja: Mitä ongelmia näet hoitotyössä tällä hetkellä? 

Karjalainen: No ainakin semmonen epävarmuus ja sitte hoitajien niiku.. musta tuntuu, että hoitajat paljon 

kritisoi niiden omaa alaa aika paljon niiku mediassa niin se saattaa vaikuttaa uusien opiskelijoiden 

mielipiteisiin. 

Lemettinen: No, varmaan asenteet on aikalailla se, muiden ihmisten asennoituminen hoitajia kohtaan ja 

hoitajien asennoituminen siihen työhön ni se on ehkä ongelmallista välillä.  

Laukkanen: Öö suurimpana varmaan hoitajapula, se että palkka ei kohtaa työn vaativuuteen nähden 

yhtään ja sit varmaan noi ihmisten asenteet ja niiku yleinen sellanen uupumus ja se, että hoitajia ei kuulla. 

Ni se on ehkä se suurin. 

Reinikainen: No just ne asenteet ja hoitajapuutokset ja se et ihmiset ei välttämättä näe et mitä ne hoitajat 

siellä oikeesti tekee.  

Toimittaja: Mikä on parasta alan opiskelussa? 

Karjalainen: No ehdottomasti opiskelukaverit! 

Lemettinen: No kaverit.  

Laukkanen: Varmaan semmonen vaihtelevuus että tää on ihan uudenlaista verrattuna lukioon.  

Reinikainen: Kaverit.  

 



 


