
Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoiden syyt hakeutua alalle 
Syy Esimerkkisitaatteja 
Käsitys hyvästä työllisyydestä On paljon töitä. Koska paljon suomalaisia menee 

eläkkeelle, tarvitaan paljon ihmisiä tekemään hyvä 
hitsaus ja levytyö. 
 
I was watching television a few months ago, and they 
need five thousand workers for welding in Finland. 
 
No, hitsaajil on kuulemma ihan hyvät työmahdollisuudet. 
Että ihan sama kuin [yskäisee] paska on, niin pääsee 
töihin silti. 

Aiempi kokemus alan töistä toisessa 
maassa 

Minäkin valitsin tämä ala, koska mulla on kokemus tämä. 
Mä olin töissä pitkä aika tämä ala.  
 
Koska mun ammatti kotimaassa oli hitsaus ja mä tykkään 
tämä ammatista. 

Piti vaihtaa työtä, koska tulin Suomeen Olen ollut kalastamaan mun kotimaa, mulla on pieni 
yritys firma. Mä muutin Suomeen, tarvitsen uuden 
ammatin että pääsen töihin helposti tulevaisuudessa. 
 
I had a coffee shop with internet, I fixed computers, too. 
But here the problem is language. […] I came to learn 
some good profession to find another work. 
 
I worked for eight years as a translator, for many many 
big companies. […] But that’s difficult with Finnish 
language. 

Vanhempi samalla alalla Mun faija on hitsari, ja kun olen käynyt hänen 
työpaikalla, niin se on ollut ihan mielenkiintoista 
hommaa, ja olen kokeillut. 

Positiivinen kokemus ja kannustus Meillä oli lukiossa sellainen viikko, että sai ottaa jotain 
jousiammuntaa tai ratsastusta tai muuta, mutta mä 
menin hitsaamaan viikoksi. […] Se hitsauksen opettaja 
sano et rupee hitsaajaks. En mäkään olis varmasti, ilman 
et joku ois sanonu että sä oot hyvä hitsaamaan, niin en 
olisi hakenut hitsariksi.  

Positiiviset mielikuvat alasta Mua kiinnostaa kova työ, mua kiinnostaa metalliala. 
En ole kiinnostunut opiskelusta pitkään Mut se [toinen vaihtoehtoni] olis vaatinut jatko-

opiskelua, mistä mä en ollut niin hirveän innostunut. 
Ei oikein kiinnostanut mikään Ei mulla oo silleen ollu mitään semmosta kunnon alaa, 

mistä mä oisin ollu kiinnostunu kunnol silleen. 
Käytännölliset syyt No mulla ei ole kyytiä mihinkään muualle oikeestaan, 

koska mä asun keskellä ei mitään. 
En voi vaihtaa, vaikka haluaisin, koska 
en halua vaikeuksia TE-toimiston 
kanssa 

Mä halusin putkialalle. […] Mutta mä olen ollut täällä yli 
kolme kuukautta, sitten ei voi vaihtaa. 

 



Hammastekniikan opiskelijoiden syyt hakeutua alalle 
Syy Esimerkkisitaatteja 
Kiinnostus tehdä töitä käsillä Mä tykkään tehdä käsin töitä, niin sen takia tää vähän 

kiinnosti enemmän. 

Mulla oli kans silleen että mä halusin jotain, niinkun 
käsin tehdä ja sitten mä kattelin et minne mä voisin 
hakea kun oli yhteishaut. Ja näin siellä tän. 

Kiinnostus tarkkaan työhön ja pieniin 
koneisiin (hammaslaborantin työn 
raskaus osittain yllätys monille) 

Jos haluu tehä käsillä jotain pientä ja tarkkaa, ni sit on 
just vaikka meikkaaja, koruseppä, laborantti ja kaikkee. 
 
Mikromekaanikko ois ollu yksi. […] Ja niin kuin kellosepät 
ylipäätänsä, niin se on semmosta todella pikkutarkkaa 
työtä. Vielä tarkempaa kuin tää. 
 
Mä tykkään enemmän tarkempi taito, se vois olla 
hammaslaborantti tai hammasteknikko, enemmän 
tarkkaa työtä kuin hitsaus. 

Sattuma ja kuulosti kiinnostavalle No ysiluokalla piti valita jotain, ja mä en tienny yhtään 
mitä mä haluun, sit mä vaan niin kun luin niitä, et mitä saa 
opiskella, ja se hammasjuttu tuntui kiinnostavalta. 

Positiiviset mielikuvat alasta Kaikki hammaslääkärit ja hoitajat, jotka ovat Suomessa 
töissä, ovat kuin kuningattaria.  

Tuttu aihe Mulla oli itsellä ollut hammasraudat, ni mä vähän niinku 
tiesin minkä näköisiäni ne on. 

Halusin hammaslääkäriksi (mutta en 
päässyt tai voi hakea) 

Olen aina halunnut olla lääkäri, ja kun tulin Suomeen, 
totta kai suomi ei ollut mun äidinkieli, olin Eirassa 
aikuisten peruskoulussa, ja piti keskustella mihin mä 
haluan mennä. Niin mä laitoin hammaslaborantin, se 
kuulosti mielenkiintoiselta. 

Lukio ei sujunut Mä kävin eka lukioo, mä kävin sitä melkein loppun asti. Ja 
mun piti hakee sen jälkeen ammattikorkeaan 
hammasteknikoksi, mut sit mä hain tänne kun en 
halunnut käydä lukiota loppuun. 

Kaveri suositteli Pari vuotta sitten kaveri valmistu hammaslääkäriksi ja 
puhuttiin hänen kanssa. Sitä ennen en tienny mille alalle 
haluan. Hän suositteli mulle, että jos mä haluan käden 
taito, niin hammasteknikko tai laborantti. 

Käsitys hyvästä työllisyydestä Ajattelin, että hammasalalla on aina töitä. 
Halu auttaa Sen takia haluankin, kun haluan tehdä mummille 

takahampaat. Yritän perustaa Somaliaan 
hammasklinikan. 

En voi vaihtaa, vaikka haluaisin, koska 
en halua vaikeuksia TE-toimiston 
kanssa 

TE-toimiston virkailija sanoi että kesällä tehty 
suunnitelma tästä asiasta, jos sä et mene mä antaa sulle 
karenssi. 
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