
Toimittaja Juulia Jaakola: Oletko itse työskennellyt alalla? Jos et ole, voisitko kuvitella 

työskenteleväsi siellä tulevaisuudessa? 

Haastateltava Raija Kreutzer: En oo työskennellyt, enkä oikeastaan voi kuvitellakaan, että 

työskentelisin enää. Mä oon eläkeläinen. 

Haastateltava Miina Koivisto: No mä oon yhden kuukauden kesätöissä ollut, mutta en kyllä 

menis ehkä uudestaan. Sen takia mä opiskelen Tampereen yliopistossa jotain ihan muuta. 

Haastateltava Wenla Hultin: Joo mä tossa just kuukausi takaperin lopetin ite tuolla 

McDonald’sissa työt ja olin siellä vuoden. Se oli ihan hyvä aika se vuosi, että en kyllä nää itteäni 

enää tulevaisuudessa sen alan, tai varsinkaan tollases pikaruokaketjussa. 

Haastateltava Esa Suhonen: En oo työskennellyt koskaan enkä varmaan voiskaan kuvitella 

myöskään. 

 

Toimittaja J.J.: Minkälainen mielikuva sinulla on ravintola-alasta työpaikkana? 

Haastateltava R.K.: Raskasta, vuorotyötä, hälinä, ikävät ihmiset (naurahtaa) joskus. Riippuu 

paikasta vähän, että missä mitenkä on. Onhan sitten tämmösiä laadukkaita ruokaravintoloita, 

joissa varmaan on tunnelma hyvinkin mukava. 

Haastateltava M.K.: No mulla on ehkä se, että se on hirveen semmonen hektinen paikka ja 

ehkä ihmiset on siellä jotenkin töykeempiä kuin muilla palvelualoilla osittain. Mä en tiiä mistä 

se johtuu, mut näin mulle ainakin tuli semmonen kuva. 

Haastateltava W.H.: No munki mielestä se on just ehkä semmonen ala, että se sopii sellasille 

oikeastaan vaan, jotka kestää sitä tietynlaista nöyryytystä asiakkailta ja sellasta. Pitää olla 

tietynlainen persoona, jotta sopii siihen just sen takia, että se on tosi semmosta 

kovatempoista työtä ja sellasta. 

Haastateltava E.S.: No varmaan aika vaihtelevaa, että kuitenkin pieniä yrittäjiä suurin osa niin 

varmaan työyhteisöt on monesti erilaisia, niin isoista ketjuista sitten ihan pieniin 

yksityisyrittäjiin. Varmasti on sekä hyviä että huonoja kokemuksia. 

 

Toimittaja J.J.: Miten mielestäsi alan täytyisi muuttua tilanteen paranemiseksi? 

Haastateltava R.K.: Tulipa vaikee kysymys... miten tulee muuttua? Minkä tilanne siinä pitäis 

parantua? Siis se ympäristö vai? 

Toimittaja J.J.: Miten sitä arvostettais enemmän? 

Haastateltava R.K.: Jaa miten arvostettais enemmän, no laadukkaampia paikkoja! Siis me 

tavallaan ikääntyneet ihmiset kaivataan juuri semmosia vähän korkeatasoisempia paikkoja ja  

tota semmosta, tanssipaikkojakin! Mutta noin pois se semmonen, hmm... loppuillan vouhotus 

(nauraa) 



Haastateltava M.K.: Hmm, no ehkä se, että siel täytyis ylipäätään olla enemmän resurssei 

palkata enemmän työntekijöitä. Mut sit toisaalta sinne, tai mitä määkin oon kuullu mun 

kavereilta, että just jengi ottaa lopareita, kun se on niin hektistä ja siel on liian vähän 

työvoimaa. Niin se pitäis ehkä saada niinku kondikseen, niin sit se ei ois niin paha. Ja sit siel 

pitäis ehkä olla mun mielestä enemmän taukoja, kun kaupan alallakin on mun mielestä 

suuremmat tauot kun siellä, niin sekin vois auttaa. 

Haastateltava W.H.: Mä oon kans samaa mieltä, että tauot ja palkkauskin vois olla vähän 

suurempi. Se palkka on kyllä repästy ihan pohjalta, että tosi paljon joutuu tekee enemmän, 

vaikka se työ ei ookkaan itessään mitään vaikeeta, tai siihen ei tarvii itessään mitään 

koulutusta ja tällästä. Niin silti se palkka on sitä työmäärää ja tällästä vastaan niinku tosi pieni. 

Haastateltava E.S.: No, julkinen keskustelu tietysti auttaa asiaa, että kun tuodaan epäkohtia 

julkisesti esiin, niin silloin yleensä tapahtuu myös parannusta siinä. 

 

 


