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Työhön paluun tueksi - palvelun 
tavoitteena on tarjota:  

• Kokemuksia työelämän pelisäännöillä 
toimivassa työyhteisössä ja 
työtehtävissä toimimisesta

• Mahdollisuus kehittää omia 
valmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan 
kohti palkkatyötä 

• Oman nimetyn työvalmentajan tuki ja 
ohjaus perehdytyksessä ja 
työtehtävissä toimimisessa työkokeilun 
aikana 

• Mahdollisuus suorittaa tutkinnonosia

• Jatkopolkujen suunnittelu ja kartoitus 
kohti työelämän tarpeita

• Palvelu toteutetaan työkokeiluna 
Luotsi-säätiön yksiköiden toimitiloissa 
ja työtehtävissä henkilökohtaisten 
tavoitteiden ja tarpeiden mukaan 
räätälöitynä. 

• 3:n kuukauden työkokeilu palvelussa 

• Työllistyminen 8 kuukautta kestävään 
palkkatukityösuhteeseen 
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Tutkinnon osien suorittaminen

• Luotsi-säätiö toimii vaihtoehtoisena 
oppimisympäristönä.

• Työympäristössä on arvioitu 
työtehtävät, joissa tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimusten mukaista 
osaamista voi kerryttää.

• Suoritettavat tutkinnon osat ja 
niistä saatavat osaamispisteet on 
listattu kyseisen toiminnan kohdalle.

• Tietyn osaamisen saavutettuaan on 
mahdollisuus suorittaa näyttö 
tutkinnon osasta.

• Opiskelussa on aina mukana 
oppilaitos.

• Tutkinnon osan suorituksesta saa 
oppilaitoksen myöntämän 
todistuksen.
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Työkokeilutehtäviä 
Luotsi-säätiön yksiköissä
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Luotsin työtoiminta Viisari
ja Majakka

Parolantie 34, 13130 Hämeenlinna
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Keittiö – ja siivouspalvelu

• Keittiö- ja siivouspalvelun työtehtävissä on mahdollisuus 
kokeilla jakelukeittiön tehtäviä ruoan esillelaitosta 
astiahuoltoon, aamupalojen valmistusta ja leivontaa, sekä 
asiakaspalvelua ja ylläpitosiivouksen tehtäviä.

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto:
• Ylläpitosiivous 30 / 30 osp

• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto:
• Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 10 / 10 osp

6



Kokoonpano - ja purkupalvelu

• Kokoonpano ja purkupalvelussa toimitaan tietotekniikka-
ja elektroniikkalaitteiden purun ja lajittelun, sekä 
kokoonpanon tehtävissä. ATK-huollon tehtävät ulottuvat 
käyttötuesta asennuksiin ja korjauksiin, sekä 3D-
tulostukseen.

• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto:
• Palvelutehtävässä toimiminen 25 / 25 osp
• Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 / 20 osp

7



Kädentaidot ja muu toiminta

• Kädentaitojen ja muun toiminnan tehtäviä löytyy pihan ja kiinteistönhoidon 
parista, sekä  kausiluontoisesti  myös puutarhan ja palstaviljelyn parista. 
Tekstiili- ja kierrätystuotteiden valmistuksessa ja Taidestudiotoiminnan 
parissa on mahdollista toimia joko itse tehden tai apuohjaajan roolia 
kokeillen.   

• Liiketoiminnan perustutkinto: 
• Tapahtumatuotanto 15 / 15 osp

• Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
• Tekstiili- ja muotialan tuotteiden korjaaminen ja muodistaminen 

15 / 15 osp
• Viisari-Majakan työtoiminnat tarjoavat tarvittaessa myös mahdollisuuden 

kokeilla sosiaalialalla toimimista monimuotoisessa työyhteisössä. 

• Liiketoiminnan perustutkinto: 
• Tapahtumatuotanto 15 / 15 osp
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Tiiriön toimintayksikkö
Parolantie 66, 13130 Hämeenlinna
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Luotsin kierrätysmyymälä

• Luotsin Kierrätysmyymälässä pääsee kokeilemaan 
asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviä aidossa 
myymäläympäristössä. Tehtäviä on tarjolla tavaran 
vastaanoton ja järjestelyn sekä tavarankuljetuksen ja 
muuttopalvelun parissa. 

• Liiketoiminnan perustutkinto: 
• Myynti 30 / 30 osp
• Asiakaspalvelu 20 / 20 osp
• Tapahtumatuotanto 15 / 15 osp

• Logistiikan perustutkinto: 
• Tavaran kuljettaminen 9 / 15 osp
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Luotsin Pukuvuokraamo ja Hämeen-
linnan Seudun Löytötavaratoimisto

• Luotsin Pukuvuokraamo tarjoaa mahdollisuuden kokeilla Pukuvuokrauksen 
asiakaspalvelua ja vaatehuollon ja järjestelyn tehtäviä.

• Liiketoiminnan perustutkinto: 

• Myynti 30 / 30 osp
• Asiakaspalvelu 20 / 20 osp
• Tapahtumatuotanto 15 / 15 osp

• Hämeenlinnan seudun Löytötavaratoimisto tarjoaa pienimuotoisesti tehtäviä 
asiakaspalvelun sekä löytötavaroiden vastaanoton ja kirjaamisen parissa.

• Logistiikan perustutkinto: 

• Tavaran kuljettaminen 9 / 15 osp
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Luotsin Rakennuskierrätys
Suosaarentie 4, 13110 Hämeenlinna

• Rakennuskierrätyksessä pääsee kokeilemaan asiakaspalvelu- ja 
myyntitehtäviä, sekä tavaran vastaanottoa ja järjestelyä. 
Rakennuskierrätyksessä on kausiluotoisesti tarjolla myös purettavien 
rakennusten esipurun tehtäviä, sekä laitekunnostuksen ja tavarankuljetuksen 
tehtäviä. 

• Liiketoiminnan perustutkinto: 

• Myynti 30 / 30 osp
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Lounasravintola Sampola
Brahenkatu 26, 13100 Hämeenlinna

Lounasravintola Sampolan valmistuskeittiössä on tarjolla 
tehtäviä ruoan esillelaitosta astiahuoltoon. Tehtäviin 
sisältyy myös lounasravintolan asiakaspalvelun tehtävät.

• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
• Suurkeittiön ruokatuotanto 25 / 25 osp
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Luotsin toimintakeskus Lammi
Palkkisillantie 6, 16900 Lammi

• Lammin Kierrätysmyymälässä voi kokeilla asiakaspalvelun ja myynnin 
tehtäviä, joihin sisältyy on tavaran vastaanottoa ja järjestelyä. 

• Liiketoiminnan perustutkinto: 

• Myynti 30 / 30 osp
• Lammilla on mahdollisuus kokeilla myös tekstiili- ja kierrätystuotteiden 

valmistusta, pienimuotoista kalustekunnostusta ja kausiluonteisesti pihan ja 
kiinteistönhoidon tehtäviä.

• Toimintakeskuksen työtoiminnat tarjoavat tarvittaessa myös mahdollisuuden 
kokeilla sosiaalialalla toimimista monimuotoisessa työyhteisössä.
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