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Haastattelija: Hannele Palukka 

Haastattelun päivämäärä: 14.11.2006 

Haastattelupaikka: ? 

Haastateltava: Hanna 

Haastateltavan ikä: 30 

Haastateltavan ammattiasema/koulutus: Lääkäri/ lääketieteen kandi 

Haastateltavan vuokratyökokemus: 5 vuotta 

 

 

Lääkärin haastattelu 05       

 

Htja: Ensiks ajattelisin, että esitel, jos sä esittelisit  ihan itses, että kertosit minkä ikänen 

oot ja ja mikä on niinku ammattiasema ja missä oot töissä ja työkokemuksen määrä 

((naurahtaa)), täytyy oikeen luntata. 

 

Hanna: Joo. Mun nimi on Hanna Martikainen ja mä oon kolmekymmentä vuotta [mm] ja 

mä olen vielä lääketieteen kandidaatti, tosin tarkotus on nyt tässä valmistua sanotaan 

puolen vuoden sisään [just], että lapset ja työ on hidastanu [mm] valmistumista ja mulla 

on työkokemusta semmonen viitisen vuotta. 

 

Htja: Joo. Just. Joo. 

 

Hanna: Että mä oon yheksänseittemän alottanu. 

 

Htja: Työn tekemisen. 

         [ 

Hanna: [Ei vaan siis [opiskelun] opiskelut [kyllä], että [joo], et viitisen vuotta oon tehny 

töitä enemmän ja [kyllä] vähemmän. 

 

Htja: Joo. 

 

Hanna: Ja tuota työkokemusta mulla on lukuisista terkkareista ja sitten psykiatrian 

puolelta ja, ja ja, mitäpäs sitä vielä muuta. 

 

Htja: Just. Eei, joo, joo. 

  [ 

Hanna: [Si, siinäpä se ny tas olla hyvin niinku. 

                     [ 

Htja: Sitte sellanen kysymys, että että miks nyt oot valinnu tän tän lääkärin vuokratyön? 

Mikä on ollut niinkun siihen niin suurin syy, että teet vuokratyötä? 

 

Hanna: No, suurin syy on oikeestaan se, et mä pystyn tekemään osa-aikasta [joo] työtä, et 

ku on kotona kaks pientä lasta niin sitten on ihan kiva, että voi sitten ihan, ihan olla sitten 

niitten lastenki kanssa, ja sit toisekseen ne työmatkat tietysti sitte keikkatyössä vie oman 

aikansa [joo], että ne päivät venyy pitkiks. 

 



 

 

Htja: Kuitenki, sit, joo. 

 [ 

Hanna: [Pitkiks joka tapauksessa, mut että alunperinhän se on alkanu siitä että 

opiskelujen ohessa teki [mm] päivystyksiä [mm], keikkafirmalle ja [mm] sitten vaan jäi 

siihen, siihen kelkkaan mukaan [mm], että jos menis tavalliseen tk:hon sitä kautta ku 

[mm] sinne normaalisti mennään niin mulla ei olis mahollisuutta tehä sitä osapäivästä. 

 

Htja: Just, et siellä on sitten se, men, menee sitten se- 

              [ 

Hanna: [Niin no, väestövastuu jos on niin ei sitä voi puolittaa [kyllä, joo], ellei saa jotain 

siihen kaveriksi. 

 

Htja: Kyllä, joo, eli se tarkottaa sit. No mitä ku sä sanoit, että pitk, kuinka, mistä asti, 

mistä sä käyt niinku, kuinka pitkällä säteellä tästä Kankaasta niinkun- 

    [ 

Hanna: [No hh sadan kilometrin säteellä oon [just] käyny [joo], että mm Makkaralahdelta 

Ruikonperälle. 

 

Htja: Joo. 

 

Hanna: Ruikonperälle on ehkä pisin matka ollu satakaksyt kilometriä mut mä olin sillon 

sen välisen yön siellä [kyllä, joo], et mä tein kaks päivää vaan [niin, just] viikossa. 

 

Htja: Mutta se on, onks sulla nyt sillai kuitenkin, että sä oot nyt yhessä, että et sillai, että 

kolme tuntia jossain ja sitten taas johonkin. 

 

Hanna: Niin, tai siis mulla on silleen, että mä teen sen yhen, yhen normaalin päivän [juu, 

kyllä, joo], päivän yhessä paikassa, mut se on vähän vaihdellu, et mä oon ollu semmonen 

vähän joka paikan höylä, höylä, että mä oon tällä hetkellä kolmessa paikassa [mm, mm] 

niinkun tässä kuussa [joo] käyny. 

 

Htja: Just, joo. Että mää vaan, tuolla toimistolla, tuol Yrityksen toimistolla niin jututettiin 

ihan sillai näin niin tää henkilö kerto, että hänellä on semmosia, että hän niinku kolme 

tuntia jossain ajaa sit taas autolla seuraavaan paikkaan, että, että tuota. No, mikä tässä sun 

mielestä tässä vuokratyössä on  

          [ 

erityisen hyvää? Jos näin ajatellaan. 

           [ 

Hanna: [Mm. [No hyvää on se, että öö työtaakkaan nähden kuitenkin se palkka on 

semmonen et sillä tulee hyvin toimeen, eli osapäivästä työtäkin [mm] tekevänä kuitenkin 

se kuukausansio [mm] on niin hyvä että se kannattaa. 

 

Htja: Kyllä, joo. 

 

Hanna: Ja se, että saa tehdä silloin töitä kun haluaa. 

 


