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M: Mitä muuttaisit ensihoitojärjestelmässä?  Mä muuttaisin koko järjestelmän. 
Alotetaanks palkkauksesta? Työajoista? Työehtosopimuksesta? 

I: Työajat olis mulle heti ensimmäisenä tulis mieleen, että ne pitäis muuttaa. 
T: Millä tavalla? 
M: Yksityiset lakkauttaa. Valtiollinen, kunnallinen järjestelmä, ei tulis sellasta 

bisneskilpailua, että 
I: Bisnes pois tältä alalta 
M: Tää on niinku, täällä ei ajatella potilasta, täällä ajatellaan rahaa ihan suoraan 

sanottuna 
I: Joo, se on näin 
M: Siis härskiä, irstasta touhua niinku 
I: Se on, että kaikki tulis niinku, esimerkiks Tampereella toimii, että  
M: Niin, pelastuslaitokset varmaan ei ne sillai kilpaile, että 
I: Ei se oo, se on, ne vaan tekee sitä hommaa 
M: Kyllähän nekin toki tuottavaa, tuottavaa toimintaahan se heillekin on, mutta että 

täällä nyt  tuli naapurikunnasta meidän potilaan ajamaan, nyt ei morjesteta vuoteen 
ku tulitte ajamaan meitä, nyt meni 200 euroo rahaa, että 

I: Niin, se on tällästä vähäsen 
M: Niin härskiä sinänsä, että joskus aattelen, et mikä tän meidän tarkotus nyt oikein on, 

että ollaanko nyt potilaan puolella vai ton firman puolella sitten niinku 
I: Niin oot vähän pahassa jamassa oot, että jos teet niinku potilaan edun mukasta olis, 

niin sitten siitä voi joku pomo sanoo meille ja tai toisin päin menee sitten, että 
M: Jos et hoida potilasta ja niin sitten omaiset haukkuu 
I: Kun olis yhtenäinen järjestelmä, sama työnantaja kaikissa paikoissa niin homma 

toimis, ei tarttisi miettiä mikä yksikkö menee mihkäkin ja kuka hakee mistäkin ja 
kaikki, että se helpottais 

M: Varsinkin nää yksityissektorin työntekijänähän tää on järkyttävä tää varalla olo 
systeemi mitä me päivystetään, että 

I: 160 tuntia kuukaudessa tulee tavallisia työtunteja ja sitten saman verran tulee 
vähintään varalla olo työtunteja. Että se sitoo sun elämääs 

M: Sä oot puolet elämästäs töissä tavallisen Siwan kassan palkalla, että 
T: Niin. Ei voi lähtee reissuun, pieneenkään reissuun 
I: Ei, ei voi lähtee, se sitoo sua niin paljon 
M: Sosiaalinen elämä kärsii, harrastukset kärsii ja perhesuhteet, se sitoo koko 

perhettäkin, ei vaimokaan voi lähtee, ei voi jättää pieniä lapsia jos mää päivystän, 
niin sen on otettava ne mukaan tai jäätävä kotiin, tai 

T: Aivan 
I: Elikkä semmonen systeemi kun Tampereella tekee niin ku varmaan on vähän niin 

sehän olis ihan loistava systeemi ainakin, että 
T: Vuorokausi töitä ja 
I: Niin ja kolme vapaata. Se olis tässä haaveena varmaan kaikilla tätä alaa tekevillä, 

että  
 


