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18:45 Ohjaaja: Tervehdys! Mihin kaipaat opastusta? 

18:47 Chat-kumppani: Hei ! Kaipaan neuvontaa päättämään mikä olisi paras seuraava askel elämässäni. 

18:47 Ohjaaja: Selvä homma. Mikäs on nykyinen tilanteesi? 

18:49 Chat-kumppani: Nykyinen tilanteeni on että en tällä hetkellä ole palkka töissä. Minua kiinnostaa 
monet alat ja olen yrittäjä henkinen. Kuitenkin olen tällä hetkellä umpikujassa koska pääomaa ei löydy 
valmiiksi. 

18:50 Ohjaaja: Okei. Onko sulla pohjakoulutusta? Minkä alan yrittäjyys kiinnostaisi? 

18:52 Chat-kumppani: Olen käynyt peruskoulun ja vuoden kurssi muotoisesti lukiota, tekniikan ja 
liikenteen alaa ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaa. Kaikki luottelemani alat olivat 
mielenkiintoisia, mutta työt veivät minua aina mukanaan enkä malttanut aina vuoden opiskelun jälkeen 
jatkaa koulutusta. 

18:53 Ohjaaja: oletko miettinyt, että kävisit jonkun koulutuksen loppuun asti? jotta olisi edes jokin 
ammatti/tutkinto olemassa. 

18:53 Ohjaaja: esimerkiksi oppisopimuksella saisit tehdä työtä samalla 

18:54 Chat-kumppani: Yrittäjyys kiinnostaa [henkilöstöalan], [myyntityön] sekä auttamis työn parissa 
kuten pitäen kursseja [liittyen hyvinvointiin]  

18:55 Chat-kumppani: Minusta on huonoa sanoa "käy jokin koulutus" vaikka koulutus ei koskaan 
menekkään hukkaan.. on myös tärkeää että siintä tulee tulevaa ammattia ajatellen olemaan kunnolla 
hyötyä. 

18:55 Ohjaaja: okei. lähtisin kuitenkin siitä, että ennen oman yrityksen perustamista saisit jonkin 
tutkinnon taskuun ja mielellän lisäksi vielä yrittäjyysopintoja. 

18:56 Ohjaaja: tottakai. en käskekään sinua hakeutumaan mihin tahansa koulutukseen vaan sellaiseen, 
joka hyödyttää sinua tulevaisuudessa. 

18:57 Chat-kumppani: Olen myös miettinyt oppisopimusta, mutta alan täytyisi olla sen verran 
mielenkiintoinen jotta panostan siihen varmasti 2-3vuotta enkä lopeta vuoden jälkeen. 

18:57 Ohjaaja: totta tämäkin. oletko käynyt missään vaiheessa 
urasuunnittelijan/ammatinvalintapsykologin puheilla? 

18:58 Chat-kumppani: Olen joskus yläasteella poikennut. Hänellä ei kuitenkaan valitettavasti ollut kovin 
suurta näkökantaa.. vaikka olisin toivonut vinkkejä. 

19:00 Ohjaaja: aivan. mistä päin olet? voisin katsoa sinulle nuo ammatinvalintapsykologin yhteystiedot, 
niin voisit ainakin sinne varata ajan. 

19:01 Chat-kumppani: Teen tällä hetkellä sivutoimisena yrittäjänä edustajan töitä ja niitä haluaisin myös 
laittaa lisää eteenpäin, mutta siihenkin tarvitsisin pääomaa eikä edustajan töihin ole niin helppo hakea 
rahoitusta. 

19:01 Chat-kumppani: Ja olen [sanoo paikkakunnan a nimen] 



19:02 Chat-kumppani: Aikaisemmin ammattivalinta ihmisen puheilla kävin [sanoo maakunnan x-nimen, 
joka on eri maakunta, kuin missä äsken mainittu paikkakunta a sijaitsee] 

19:02 Ohjaaja: selvä homma. odotas kun katson tuon  paikkakunta a:n tilanteen. 

19:04 Chat-kumppani: Vilkaise samalla paikkakunta b:n tilanne [paikkakunta b sijaitsee maakunnassa x] 
jos viitsit koska se saattaa olla minun seuraava paikkakunta. 

19:04 Ohjaaja: ok. 

19:06 Chat-kumppani: Osaatko sanoa maksaako kyseinen palvelu ? 

19:06 Ohjaaja: ei maksa 

19:07 Chat-kumppani: Okei se on hyvä kuulla. 

19:08 Ohjaaja: toimistot.te-palvelut.fi//[maakunta x]/te-toimiston-ammatinvalintapsykologit 
[paikkakunta b sijaitsee maakunnassa z] 

19:08 Ohjaaja: tossa ois paikkakunnan b ohjeistukset. 

19:08 Ohjaaja: paikkakunta b onki vähä haastavampi 

19:10 Ohjaaja: nyt löyty paikkakunta b: kin: toimistot.te-palvelut.fi/-/voit-varata-ajan-ammatinvalinta-ja-
uraohjauspalveluihin- [maakunta x] 1 [paikkakunta a sijaitsee maakunnassa x] 


