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2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 
 

2.1.1 TYÖSKENTELY PUUTARHA-ALALLA 25 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 

Opiskelija osaa 
 

 tunnistaa alan töissä puutarhakasveja (liite 2) 

 lisätä ja istuttaa puutarhakasveja 

 hoitaa tavanomaisia puutarhakasveja 

 toimia asiakaspalvelutilanteessa puutarha-alan eri tehtävissä 

 käyttää päivittäisissä ja kausittaisissa puutarhatöissä koneita, laitteita ja työkaluja kuten traktoria, jyrsintä, 
ruohon- ja siimaleikkuria sekä pientyövälineitä 

 huolehtia työtehtäviinsä kuuluvasta jätehuollosta 

 tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat 

 ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden sekä lainsäädännön 

 opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto 

 työturvallisuuskortin suorittamiseen vaadittavat valmiudet 

 omaa tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot 

 ylläpitää työkykyä 

 käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia 

 edistää kestävän kehityksen toimintatapoja 
 
TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 oman työn suunnitteleminen ja töiden tekeminen puutarha-alalla 

 kestävällä tavalla toimiminen 

 Traktorin, jyrsimen, ruohonleikkurin ja työkalujen turvallinen käyttäminen 

 lisäys- ja hoitotöiden tekeminen 

 asiakkaiden palveleminen puutarha-alan eri tehtävissä 

 puutarha-alan työturvallisuuden noudattaminen 

 puutarhakasvien tunnistaminen ja nimeäminen tieteellisin nimin 

 ilmastollisten kasvutekijöiden, kasvibiologian ja kasvifysiologian huomioon ottaminen puutarhakasvien 
hoitotöissä 

 oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
OPINTOJAKSOT 
Kasvintuotannon perusteet 12 osp 
Toimiminen puutarha-alalla 13 osp 

 
Kasvintuotannon perusteet 12 osp 
Keskeinen sisältö:  

 kasvibiologia 

 kasvutekijöiden säätely 

 kasvien tuntemus 

 kasvinsuojelu ja työtuvallisuus 
 
Opiskelija hallitsee kasvibiologian perusteet ja ymmärtää niiden merkityksen käytännön viljelytoimissa. Opiskelija sel-
vittää kasvutekijöiden merkitystä viljelyyn avomaalla ja kasvihuoneessa. Hän vertaa kasvualustojen soveltuvuutta puu-
tarhakasveille ja arvioi happamuuden ja ravinteiden merkitystä kasvien kasvuun.  
 
Opiskelija havainnoi ja tunnistaa keskeiset kasvintuhoojat sekä rikkakasvit ja tuntee yleisimmät kasvinsuojelumenetel-
mät. Hän suorittaa kasvinsuojelulainsäädännön mukaisen kasvinsuojeluainetutkinnon. Opiskelija tunnistaa työhön ja 
työympäristöön liittyvät vaaratekijät ja terveyshaitat sekä hallitsee asianmukaisten suojaimien käytön. Hän suorittaa 
työturvallisuuskortin. 

 
Opiskelija tunnistaa alan töissä puuvartisia koristekasveja, perennoja, leikkokukkia ja – vihreitä, ruukkukasveja, viher-
kasveja sekä yksivuotisia viheralueiden kasveja sekä suomalaisella että latinalaisella nimellä ja etsii lisätietoja. 

 
 
Toimiminen puutarha-alalla 13 osp 
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Keskeinen sisältö: 

 viheralueiden hoito 

 puutarhan perustyöt 

 puutarhateknologia 

 opinto-ohjaus 
 

Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin viljelyn perustöihin, viljelymenetelmiin ja työtapoihin kasvihuoneessa, avomaalla, 
puistossa ja taimistossa sekä asiakaspalveluun puutarhamyymälässä. Hän työskentelee vaihtelevissa työtilanteissa 
noudattaen työturvallisuutta ja viljelyhygieniaa ympäristöä kuormittamatta. Opiskelija toimii päivystäjänä oppilaitoksen 
puutarhalla vuorolistan mukaan. Hän toimii avoimesti, rehellisesti ja vastuuntuntoisesti ja kunnioittaa kanssaihmis-
tensä arvoja ja oikeuksia. Hän edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan työyhteisön yhteisöllisyyttä. Opiskelija hallitsee 
viheralueiden istutus-, hoitotyöt sekä nurmikon perustamisen. Opiskelija työskentelee luontoa kunnioittaen sekä huo-
lehtii työtehtäväänsä liittyvistä jätteiden tarkoituksenmukaisesta jatkokäsittelystä. Hän lajittelee ja kierrättää syntyviä 
jätteitä sekä käyttää ympäristöystävällisiä työmenetelmiä ja kehittää työyhteisön toimintaa kestävämpään suuntaan. 
Opiskelija osaa käyttää päivittäisissä ja kausittaisissa puutarhatöissä koneita, laitteita ja työkaluja, kuten traktoria, jyr-
sintä, ruohonleikkuria, siimaleikkuria ja erilaisia pientyövälineitä. Opiskelija toimii oma-aloitteisesti tiedonhankinnassa 
ja kehittää omaa osaamistaan saamansa palautteen perusteella. Hän tuntee opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppi-
laitoksen säännöt ja menettelytavat ja noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita ja neuvottelee poikkeamista. Ensim-
mäisen vuoden opinto-ohjaus sisältyy toimimiseen puutarha-alalla. 
 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitoksen ja koulutilan puutarhan toimintaympäristöt: luokkatilat, konehalli, kasvihuoneet, puisto ja pellot 

 verkko-oppiminen 

 puutarha-alan yritykset 
 
Toteuttamistavat: 

 työskentely koulutilan puutarhalla tai puutarha-alan yrityksessä 

 teoriaopetus, ryhmätyöt, havainto-opetus, kasvien tunnistustentit, mikroskooppityöt 

 verkko-opinnot (moodle) 

 EA1 vastaavien tietojen ja taitojen hankkiminen itsenäisesti 

 opintoretket 
 
Oppimateriaalit: 

Opettajan luentomateriaalit, verkkomateriaalit, videot ja ammattialan kirjat 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT JA TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Peruskoulun oppimäärä, ei edeltävyysopintoja alalta. Opetus toteutetaan lähiopetuksena että verkko-opetuksena, 
opintoretkinä ja työskentelemällä oppilaitoksen puutarhalla ja puistossa ja alan yrityksissä. Työtehtävistä opiskelija 
tekee työselosteita / portfoliota oppimisen tueksi. Oppimisympäristönä ovat oppilaitoksen puutarha, työtilat, konehalli, 
Ruustinnan puutarhapuoti ja puisto kasvilajeineen sekä alueen puutarha-alan yritykset.  Henkilön sopivuutta erilaisiin 
työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: 
allergia, astma, epilepsia, näön heikkous ja vakava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus. Tutkinnon osan suorittamisen jäl-
keen opiskelijalla on voimassa työturvallisuuspassi ja kasvinsuojeluainetutkinto. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan: jatkuvan palautteen antamisella opintojen edistyessä suullisesti ja/tai kirjallisesti. Kasvintuntemuksessa on 
kasvitentit, jotka arvioidaan asteikolla 1-3. Lisäksi kursseilla annetut oppimistehtävät ja käytännön työtehtävät tulee 
suorittaa hyväksytysti. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan anta-
mista. 
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Tutkinnon osan arvosana muodostuu oppilaitoksen puutarhalla tai puutarha-alan yrityksessä tapahtuvan näytön 
avulla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla omaa työtään ja tekemällä koneita, 
laitteita, välineitä ja materiaaleja hyödyntäen ajankohtaisia puutarha-alan lisäys-, hoito- ja asiakaspalvelutehtäviä. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatka toisessa työpaikasa/ 
työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus 
varmistuu. 
 
Muu osaamisen arviointi 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien, tuntiosaamisen, esseiden ja työskentelyn seu-
rannan avulla. 
 
Mahdolliset tutkinnon osan erillispätevyydet ja niiden arviointi: 

Tutkinnon osassa suoritetaan hyväksytysti työturvallisuuskortti sekä kasvinsuojeluainetutkinto. 
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon rakenteeseen perehdyttäminen, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen 

 Opiskelijan sitouttaminen tavoitteelliseen opiskeluun ja tukeminen ammatilliseen kasvuun ja itsensä kehittä-
miseen 

 Opiskelukäytäntöihin perehdyttäminen 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 

 Opiskelijan kannustaminen ja motivointi sekä sitouttaminen opiskeluun positiivisen palautteen antamisella 

 Työelämäkäytäntöihin perehdyttäminen 

 Näyttöön perehdyttäminen 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon osaamisalan ja kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan 
Työskentely puutarha-alalla tutkinnon osan 25 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.  
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla omaa työtään ja tekemällä koneita, lait-
teita, välineitä ja materiaaleja hyödyntäen ajankohtaisia puutarha-alan lisäys-, hoito- ja asiakaspalvelutehtäviä ensimmäi-
sen vuoden keväällä.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
 Työskentely puutarha-alalla 

 Kasvihuonevihannesten hoitotyöt 

 Ryhmäkasvien istutus- ja hoitotyöt 

 Koristekasvien istutus- ja hoitotyöt 

 Avomaavihannesviljelyn perustyöt 

 Kasvihuoneviljelyn perustyöt 

 Asiakaspalvelu ja kasvien hoito puutarhamyymälässä / kukkakaupassa 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 
Näyttö tehdään oppilaitoksen puutarhalla tai alan yrityksessä ensimmäisen vuoden keväällä tekemällä puutarha-alan 
perustöitä työturvallisuutta noudattaen. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tut-
kinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaa-
misen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla kuten tuntiosallistumisen, tenttien, essei-
den ja työskentelyn seurannan avulla. Tutkinnon osan arvosanasta päättää opettaja/t. 
 

Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
(  ) Alan opettaja(t)    
(  ) Työelämän edustajat  
(x) em yhdessä  

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen 
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

Oman työn suunnittele-
minen ja töiden tekemi-
nen puutarha-alalla 

suunnittelee omaa työtään 
tutuissa työtilanteissa, tar-
vitsee ohjausta uusissa 
työtilanteissa 

suunnittelee oman työnsä ja 
vastaa omasta työosuudes-
taan 

suunnittelee itsenäisesti vas-
tuullaan olevia tehtäviä 

toimii tutuissa työtehtävissä 
ja työn lopputulos on hy-
väksyttävissä  

tekee annetut työtehtävät 
alusta loppuun omatoimisesti 
edeten työtehtävästä toiseen 
ja työn lopputulos on ohjei-
den mukainen 

ottaa huomioon työskentelys-
sään työn kokonaisuuden ede-
ten sujuvasti työtehtävästä toi-
seen ja työn lopputulos on ta-
voitteiden mukainen 

tekee yksittäisiä työtehtäviä 
ja siirtyy ohjeiden mukaan 
työvaiheesta toiseen 

ottaa huomioon työskente-
lyssään työnsä kokonaisuu-
den 

ottaa huomioon toimintaympä-
ristönsä ja oman työnsä osana 
sitä sekä tekee omalla vastuu-
alueellaan omatoimisesti mui-
takin kuin annettuja työtehtäviä 

osaa omatoimisesti hakea 
apua 

osaa omatoimisesti hakea 
apua 

osaa omatoimisesti hakea 
apua 

noudattaa työaikoja ja an-
nettuja työohjeita sekä 
neuvottelee poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita sekä neuvot-
telee poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita, neuvottelee 
poikkeamista 

käyttää työhön tarkoitettuja 
suojavarusteita 

käyttää asianmukaista suoja-
vaatetusta ja työhön tarkoi-
tettuja suojavarusteita 

käyttää siistiä ja asianmukaista 
suojavaatetusta sekä työhön 
tarkoitettuja suojavarusteita 

opiskelijalla tai tutkinnon 
suorittajalla on ajantasai-
sen kasvinsuojeluainelain-
säädännön mukainen tut-
kinto 

opiskelijalla tai tutkinnon 
suorittajalla on ajantasaisen 
kasvinsuojeluainelainsää-
dännön mukainen tutkinto 

opiskelijalla tai tutkinnon suo-
rittajalla on ajantasaisen kas-
vinsuojeluainelainsäädännön 
mukainen tutkinto 

suhtautuu myönteisesti tur-
valliseen toimintaan puu-
tarha-alalla sekä välttää 
riskejä työskentelyssään 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 

vastaa toimintansa turvallisuu-
desta 

arvioi oman työnsä onnis-
tumista 

arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy uu-
sista ja muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi ja kehittää työskentelyta-
pojaan ja työympäristöään 

Kestävällä tavalla toimi-
minen puutarhatöissä 

lajittelee ja kierrättää kemi-
kaaleja, muovia ja orgaani-
sia jätteitä sekä käyttää 
ympäristöystävällisiä mate-
riaaleja ja työmenetelmiä 
ajoittain ohjattuna. 

lajittelee ja kierrättää kemi-
kaaleja, muovia ja orgaanisia 
jätteitä sekä käyttää ympäris-
töystävällisiä materiaaleja ja 
työmenetelmiä ohjeiden mu-
kaan. 

lajittelee ja kierrättää kemikaa-
leja, muovia ja orgaanisia jät-
teitä sekä valitsee ja käyttää 
ympäristöystävällisiä materiaa-
leja ja työmenetelmiä. 

2. Työmenetelmien, vä-
lineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Traktorin, jyrsimen, ruo-
hon- ja siimaleikkurin ja 
työkalujen turvallinen 
käyttäminen 

tarkistaa käyttökuntoisuu-
den ja käyttää ajoittaisen 
ohjauksen jälkeen koneita, 
laitteita ja työkaluja toistu-
vissa työtilanteissa 

tarkistaa käyttökuntoisuuden 
ja käyttää ohjeiden mukaan 
koneita, laitteita ja työkaluja 
toistuvissa työtilanteissa 

tarkistaa käyttökuntoisuuden ja 
käyttää koneita, laitteita ja työ-
kaluja sujuvasti 

Lisäys- ja hoitotöiden 
tekeminen 

kylvää ja istuttaa puutarha-
kasveja, tekee kasvien hoi-
totöitä toistuvissa työtilan-
teissa, huomioi laadun ja 

kylvää ja istuttaa puutarha-
kasveja, tekee kasvien hoito-
töitä toistuvissa työtilan-

kylvää ja istuttaa puutarhakas-
veja, tekee kasvien hoitotöitä 
vaihtelevissa työtilanteissa, 
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varastoi tuotteet ympäris-
töä kuormittamatta ajoittain 
ohjattuna tai ryhmän mu-
kana 

teissa, huomioi laadun ja va-
rastoi tuotteet turvallisuutta 
noudattaen ympäristöä kuor-
mittamatta 

huomioi laadun, varastoi tuot-
teet turvallisuutta noudattaen 
ja ympäristöä kuormittamatta 

Asiakkaiden palvelemi-
nen puutarha-alan eri 
tehtävissä 

alkuohjauksen saatuaan 
palvelee asiakkaita ystäväl-
lisesti 

palvelee ystävällisesti asiak-
kaita 

palvelee omatoimisesti ja ystä-
vällisesti asiakkaita 

tarvitsee ajoittaista oh-
jausta kassakoneen käy-
tössä tutussa työympäris-
tössä 

käyttää ohjeen mukaisesti 
kassakonetta tutussa työym-
päristössä 

käyttää kassakonetta vaihtele-
vissa työtilanteissa 

alkuohjauksen saatuaan 
myy ja pakkaa tuotteen 

myy ja pakkaa tuotteita olo-
suhteiden (esim. sää) ja tuot-
teen edellyttämällä tavalla 

myy ja pakkaa omatoimisesti 
tuotteita olosuhteiden (esim. 
sää) ja tuotteen edellyttämällä 
tavalla 

Kestävällä tavalla toimi-
minen 

työskentelee luontoa kunni-
oittaen sekä huolehtii työ-
tehtäväänsä liittyvien jättei-
den tarkoituksenmukai-
sesta jatkokäsittelystä ajoit-
tain ohjattuna. 

työskentelee luontoa kunni-
oittaen sekä huolehtii työteh-
täväänsä liittyvien jätteiden 
tarkoituksenmukaisesta jat-
kokäsittelystä ohjeiden mu-
kaan. 

työskentelee luontoa kunnioit-
taen sekä huolehtii työtehtä-
väänsä liittyvien jätteiden tar-
koituksenmukaisesta jatkokä-
sittelystä. 

3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Puutarha-alan keskei-
sen työterveyteen ja 
työturvallisuuteen liitty-
vän lainsäädännön ja 
ohjeiden noudattami-
nen 

ottaa huomioon velvollisuu-
tensa työturvallisuudesta ja 
noudattaa puutarha-alan 
tärkeimpiä työturvallisuus-
määräyksiä  

ottaa huomioon velvollisuu-
tensa työturvallisuudesta ja 
noudattaa puutarha-alan tär-
keimpiä työturvallisuusmää-
räyksiä sekä tunnistaa vaa-
ratekijöitä  

ottaa itsenäisesti huomioon 
velvollisuutensa työturvallisuu-
desta ja noudattaa puutarha-
alan tärkeimpiä työturvallisuus-
määräyksiä sekä tunnistaa 
vaaratekijät  

Puutarhakasvien tun-
nistaminen ja nimeämi-
nen tieteellisin nimin 

tunnistaa keskeisimmät 
puutarhakasvit ja osaa nii-
den tieteelliset kasvisuvut 

tunnistaa alan töissä tarvitta-
via puutarhakasveja ja osaa 
niiden tieteelliset kasvisuvut 
ja tärkeimmät lajit 

tunnistaa alan töissä tarvittavia 
puutarhakasveja monipuoli-
sesti ja osaa niiden tieteelliset 
kasvisuvut ja lajit 

Ilmastollisten kasvuteki-
jöiden, kasvifysiologian 
ja kasvibiologian huo-
mioon ottaminen puu-
tarhakasvien hoito-
töissä 

selvittää yleisimmät ilmas-
tolliset kasvutekijät ja kas-
vien kehitysvaiheet sekä 
soveltaa alkuohjauksen jäl-
keen kasvibiologian tietoja 
puutarhakasvien hoito-
töissä ja varastoinnissa 

selvittää keskeisimmät ilmas-
tolliset kasvutekijät ja kas-
vien kehitysvaiheet sekä so-
veltaa kasvibiologian tietoja 
puutarhakasvien hoitotöissä 
ja ohjeiden mukaan varas-
toinnissa 

selvittää ilmastolliset kasvute-
kijät, kasvien kehitysvaiheet ja 
soveltaa kasvibiologian tietoja 
puutarhakasvien hoitotöissä ja 
varastoinnissa 

vertaa ajoittain ohjattuna 
kasvualustojen soveltu-
vuutta puutarhakasveille ja 
arvioi ohjattuna happamuu-
den ja ravinteiden merki-
tystä kasvien kasvuun 

vertaa kasvualustojen sovel-
tuvuutta puutarhakasveille ja 
arvioi alkuohjauksen jälkeen 
happamuuden ja ravinteiden 
merkitystä kasvien kasvuun 

vertaa kasvualustojen soveltu-
vuutta puutarhakasveille ja ar-
vioi happamuuden ja ravintei-
den merkitystä kasvien kas-
vuun 

alkuohjauksen jälkeen ha-
vainnoi ja tunnistaa tavalli-
simmat kasvintuhoojat 
sekä rikkakasvit. 

alkuohjauksen jälkeen ha-
vainnoi ja tunnistaa yleisim-
mät kasvintuhoojat sekä rik-
kakasvit ja valitsee keskei-
simmät kasvinsuojelumene-
telmät. 

havainnoi ja tunnistaa keskei-
set kasvintuhoojat sekä rikka-
kasvit ja valitsee keskeisimmät 
kasvinsuojelumenetelmät. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

suoriutuu tiedonhankin-
nassa ajoittain ohjattuna 

hankkii tietoa ohjeiden mu-
kaan 

toimii oma-aloitteisesti tiedon 
hankkijana 

korjaa toimintaansa saa-
mansa palautteen mukai-
sesti 

ottaa vastaan palautetta ja 
toimii saamansa palautteen 
mukaan 

kehittää omaa osaamistaan 
saamansa palautteen mukai-
sesti 
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Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii annettujen ohjeiden 
mukaan ja hänellä on työ-
turvallisuuskortin suoritta-
miseen vaadittavat valmiu-
det 

toimii annettujen ohjeiden 
mukaan ja hänellä on työtur-
vallisuuskortin suorittami-
seen vaadittavat valmiudet 

toimii annettujen ohjeiden mu-
kaan ja hänellä on työturvalli-
suuskortin suorittamiseen vaa-
dittavat valmiudet 

siistii jälkensä työtehtävän 
jälkeen 

ottaa huomioon siisteyden 
merkityksen työn viihtyvyy-
teen ja työturvallisuuteen 
sekä siistii jälkensä työtehtä-
vän jälkeen 

ottaa huomioon siisteyden 
merkityksen työn viihtyvyyteen 
ja työturvallisuuteen sekä yllä-
pitää omatoimisesti työpaikan 
siisteyttä 

välttää tapaturmavaaroja ja 
käyttää EA1 tason en-
siaputaitoja 

tunnistaa vaaratekijöitä, vält-
tää tapaturmavaaroja ja käyt-
tää EA1 tason ensiaputaitoja 

ennakoi mahdollisen vaaran 
olemassaolon ja käyttää EA1 
tason ensiaputaitoja 

hakee tukea muilta työyh-
teisön jäseniltä ja antaa tu-
kea tarvittaessa 

toimii luontevasti vuorovaiku-
tuksessa työyhteisön jäse-
nien kanssa 

edistää aktiivisesti omalla toi-
minnallaan työyhteisön yhtei-
söllisyyttä 

huomaa koneiden, laittei-
den ja välineiden rikkoutu-
misen ja ilmoittaa vastuu-
henkilölle. 

huomaa koneiden, laitteiden 
ja välineiden rikkoutumisen 
ja ilmoittaa vastuuhenkilölle. 

huomaa koneiden, laitteiden ja 
välineiden rikkoutumisen ja il-
moittaa vastuuhenkilölle. 
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2.1.2 YRITTÄMINEN PUUTARHA-ALALLA 20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 
 

 arvostaa ammattiaan ja ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan tuotteita elintarvikkeiksi tai 
tarjotessaan puutarha-alan palveluja 

 hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä 

 kehittää itsensä työllistämiseen tähtääviä asiakaslähtöisiä yritysideoita 

 kilpailuttaa ja laatia tarjouksia 

 perustaa yrityksen 

 suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta 

 laatia yrityksen veroilmoituksen asiantuntijan avulla 

 laatia yritykselleen ympäristöä säästävän toimintasuunnitelman 

 markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja 

 ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä 

 toimia työntekijänä tai työnantajana 

 käyttää työterveyshuollon palveluja 

 seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia 

 toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 
 
TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 puutarha-alan yrityksen toiminnan suunnitteleminen 

 laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta puutarha-alan yrityksen toiminnan suunnittelemisessa 

 yrityksen perustaminen 

 tuotannon suunnitteleminen ja kustannustehokkaan toiminnan arvioiminen 

 tuotteen tai palvelun hinnoittelemien 

 yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin suunnitteleminen 

 yrityksen toiminnan riskien arvioiminen 

 lakien ja ohjeiden noudattaminen puutarha-alan yrityksen toiminnan ja verotuksen suunnittelussa 

 työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia käsittelevän lainsäädännön noudattaminen 

 markkinointi ja markkinaosaaminen 

 puutarha-alan keskeiset työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön noudattaminen 

 oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 
 
OPINTOJAKSOT: 
Yritystoiminnan perusteet ja asiakaspalvelu 5 osp 

 
Keskeinen sisältö: 

 yritystoiminnan perusteet 

 asiakaspalvelu 
 
Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelutilanteessa. Hän perustaa toimintansa avoimuuteen, rehellisyyteen ja vastuu-
seen tuottaessaan puutarhatuotteita ja palveluja ja ymmärtää vaitiolovelvollisuuden. Opiskelija kehittää itsensä työllis-
tämiseen tähtäävää asiakaslähtöistä liikeideaa. Hän osaa perustaa yrityksen asiantuntijoiden avulla ja toimii lakeja ja 
määräyksiä noudattaen. Hän osaa valita omaan toimintaansa sopivan yritysmuodon 
 
Yritystalous ja liiketoimintasuunnitelma 5 osp 
Keskeinen sisältö: 

 yritystalous ja liiketoimintasuunnitelman tekeminen 

 opinto-ohjaus 
 
Yritystoiminnan työssäoppiminen 10 osp 
Keskeinen sisältö: 

 työssäoppiminen puutarha-alan yrityksessä tehden ajankohtaisia töitä työntekijänä tai työnantajana 

 laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta puutarha-alan yrityksessä noudattaen ammattietikkaa 

 vuorovaikutus ja yhteistyötaidot 

 oman osaamisen kehittäminen alan asiantuntijoiden myötävaikutuksella 
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Opiskelija ottaa työssään huomioon työnantajan ja työntekijän velvollisuudet toimiessaan työntekijänä tai työnanta-
jana. Hän perustaa toimintansa luonnonkunnioittamiseen, avoimuuteen ja rehellisyyteen sekä vastuullisuuteen tuotta-
essaan puutarhatuotteita ja -palveluja ja ymmärtää vaitiolovelvollisuuden työssään. Opiskelija toimii sitoutuneesti ja 
vastuullisesti arvostaen ammattiaan.  Hän kehittää omaa osaamistaan itsearvioinnin ja asiantuntijoiden myötävaiku-
tuksella.  Hän on aktiivinen osallistuja kokemusten vaihdossa ja ratkaisujen löytämisessä. Hän selvittää työtään kos-
kevat laatuvaatimukset ja asettaa neuvottelemalla työyhteisön kanssa itselleen laatutavoitteita ja toimii niiden mukaan.  
 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitoksen ja koulutilan puutarhan toimintaympäristöt (puutarhamyymälä, puutarhamessut, -tapahtumat) 

 verkko-oppiminen,  

 NY-yritys /Jokkyosuuskunta 

 puutarha-alan yritys 
 
Toteuttamistavat: 

 teoriaopetus, ryhmätyöt, havainto-opetus, verkko-opinnot (moodle) 

 mainosten ja tuotemateriaalin tekeminen oppilaitoksen puutarhalle/yritykselle 

 puutarha-alan tapahtumien suunnittelu ja toteutus / puutarhamessuille osallistuminen 

 yritysvierailut 

 asiantuntijaluennot 
 
Oppimateriaalit: 

 ammattikirjallisuus, yritystoiminnan kirjallisuus, verkkomateriaali, opettajan opintomateriaali 
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan: jatkuvan palautteen antamisella opintojen edistyessä suullisesti ja/tai kirjallisesti.  Lisäksi kursseilla anne-
tut oppimistehtävät ja käytännön työtehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu oppilaitoksessa (tai työssäoppimispaikassa) tapahtuvan ammattiosaamisen näy-
tön arvosanasta ja muusta arvioinnista. Muu arviointi voi korottaa tai laskea yhdellä numerolla tutkinnon osan arvosa-
naa. Tutkinnon osan arvosanasta päättää opettaja/t. 

 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.  Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen 
näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.  
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla kuten tuntiosallis-
tumisen, tenttien, esseiden ja työskentelyn seurannan avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä puutarhayrityksen liiketoimintasuunnitelman. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpai-
kassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa 
niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Muu osaamisen arviointi:  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
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AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 

 Opiskelijan kannustaminen ja motivointi sekä sitouttaminen opiskeluun positiivisen palautteen antamisella 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon ja kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan Yrittäminen puutarha-
alalla tutkinnon osan 20 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu koko näytöstä. 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä puutarhayrityksen liiketoimintasuunnitelman. 
Suunnitelmassa osoitetaan arviointikriteerien mukaisesti omien vahvuuksien ja heikkouksien pohdintaa, oman liikeidean 
kehittämistä ja yrityksen toimintaympäristön kartoittamista, riskien analysointi, markkinointisuunnitelma, resurssien tarve 
ja kustannuslaskema. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perus-
teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelulla. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Liiketoimintasuunnitelman tekeminen 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 
Oppilaitos, puutarha-alan yritys tai opiskelijan oma yritys 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 

Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(x) Alan opettaja(t)    

(  ) Työelämän edustajat  
(  ) em yhdessä 
  

Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen 
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Puutarha-alan yrityksen 
toiminnan suunnittelemi-
nen 

suunnittelee puutarha-alan 
yrityksen toimintaa ohja-
tusti ja osaa hakea asian-
tuntija-apua 

suunnittelee puutarha-alan 
yrityksen toimintaa ohjeiden 
mukaan ja hakee tarvitta-
essa asiantuntija-apua toi-
minnan kehittämiseen 

suunnittelee puutarha-alan yri-
tyksen toimintaa itsenäisesti ja 
hakee tarvittaessa asiantun-
tija-apua toiminnan kehittämi-
seen 

arvioi opastettuna oman 
toiminnan ja työn tekemi-
sen vahvuuksia ja kehittä-
mistarpeita 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
puutarha-alan yrittäjänä 

arvioi oman toiminnan ja työn 
tekemisen vahvuuksia ja mah-
dollisuuksiaan toimia ammat-
tialallaan sekä asettaa yrittä-
jyysosaamiselleen tavoitteita 

hyödyntää tietotekniikkaa 
tiedon haussa ja tuottami-
sessa sekä käyttää keskei-
sempiä ohjelmia ja sovellu-
tuksia asiantuntijan avulla 

hyödyntää tietotekniikkaa 
tiedon haussa ja tuottami-
sessa sekä käyttää ohjei-
den mukaan keskeisempiä 
ohjelmia ja sovellutuksia 
suunnittelun tukena 

hyödyntää tietotekniikkaa tie-
don haussa ja tuottamisessa 
sekä käyttää itsenäisesti kes-
keisempiä ohjelmia ja sovellu-
tuksia suunnittelun tukena 

Laadukas ja kestävän ke-
hityksen mukainen toi-
minta puutarha-alan yrityk-
sen toiminnan suunnittele-
misessa 

selvittää asiantuntijan 
avulla työtään koskevat 
laatuvaatimukset sekä ar-
vioi opastettuna kestävän 
kehityksen mukaisia ympä-
ristöratkaisuja puutarha-
alan yrityksen kilpailuteki-
jänä. 

selvittää työtään koskevat 
laatuvaatimukset sekä ar-
vioi kestävän kehityksen 
mukaisia taloudellisia ym-
päristöratkaisuja puutarha-
alan yrityksen kilpailuteki-
jänä. 

selvittää työtään koskevat laa-
tuvaatimukset ja asettaa neu-
vottelemalla työyhteisön 
kanssa työlleen laatutavoit-
teita ja toimii niiden mukaisesti 
sekä arvioi kestävän kehityk-
sen mukaisia sosiaalisia, ta-
loudellisia ympäristöratkaisuja 
puutarha-alan yrityksen kilpai-
lutekijänä. 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Yrityksen perustaminen tunnistaa omia vahvuuksi-
aan ja heikkouksiaan sekä 
kehittää ohjatusti puutarha-
alan yrityksen liikeideoita 

tiedostaa omat vahvuudet 
ja heikkoudet sekä kehittää 
liikeideoita puutarha-alan 
yritykselle ja suunnittelee 
ohjatusti yrityksen toimintaa 
liikeidean pohjalta 

tuntee ja ottaa huomioon omat 
vahvuutensa ja heikkoutensa 
sekä kehittää toimivia liikeide-
oita puutarha-alalle ja suunnit-
telee yrityksen toimintaa lii-
keidean pohjalta 

osaa asiantuntijan avulla 
perustaa yrityksen 

osaa ohjeiden avulla perus-
taa yrityksen ja vertailla yri-
tysmuotoja 

osaa perustaa yrityksen ja 
vertailla yritysmuotoja ja valita 
itselleen sopivimman sekä 
osaa asiantuntijan avulla lo-
pettaa yritystoiminnan 

Tuotannon suunnittelemi-
nen ja kustannustehok-
kaan toiminnan arvioimi-
nen 

kartoittaa eri rahoitusvaih-
toehtoja ohjatusti 

kartoittaa eri rahoitusvaihto-
ehtoja ohjeiden mukaan 

vertailee investointien kannat-
tavuutta itsenäisesti sekä kar-
toittaa ja vertailee eri rahoitus-
vaihtoehtoja 

Tuotteen tai palvelun hin-
noitteleminen 

tietää tuotteen ja palvelun 
hinnoitteluun vaikuttavia te-
kijöitä ja osaa alkuohjauk-
sen jälkeen hinnoitella tuot-
teen 

tietää hinnoitteluun vaikut-
tavia tekijöitä ja osaa hin-
noitella tuotteen tai palvelun 

tietää hinnoitteluun vaikuttavat 
tekijät ja osaa hinnoitella tuot-
teen tai palvelun 
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laatii kustannusarvion, tar-
jouspyynnön, tarjouksen, ti-
lauksen, laskun ja kuitin 
ajoittain ohjattuna 

laatii kustannusarvion, tar-
jouspyynnön, tarjouksen, ti-
lauksen, laskun ja kuitin 

laatii kustannusarvion, tarjous-
pyynnön, tarjouksen, tilauk-
sen, laskun ja kuitin sekä so-
veltaa tietotekniikkaa niiden 
laadinnassa 

Yrityksen tuotteiden ja pal-
veluiden markkinoinnin 
suunnitteleminen 

laatii asiantuntijan avulla 
markkinointisuunnitelman 
yritykselle 

laatii ohjeiden mukaan 
markkinointisuunnitelman 
yritykselle 

laatii markkinointisuunnitel-
man yritykselle 

Yrityksen toiminnan riskien 
arvioiminen 

kartoittaa yrityksen henki-
löihin, omaisuuteen, toimin-
taan ja ympäristöön liittyviä 
riskejä asiantuntijan avulla. 

kartoittaa yrityksen henkilöi-
hin, omaisuuteen, toimin-
taan ja ympäristöön liittyviä 
riskejä ja tekee sen perus-
teella riskianalyysin. 

kartoittaa yrityksen henkilöi-
hin, omaisuuteen, toimintaan 
ja ympäristöön liittyviä riskejä 
ja tekee sen perusteella riski-
analyysin 

tekee riskianalyysin pohjalta 
ehdotuksia toiminnan muutta-
miseksi. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lakien ja ohjeiden noudat-
taminen puutarha-alan yri-
tyksen toiminnan ja vero-
tuksen suunnittelussa 

huolehtii asiantuntijan 
avulla kirjanpidon sekä 
henkilö- ja yritysverotuksen 
pääperiaatteiden noudatta-
misesta 

noudattaa ohjeiden avulla 
kirjanpidon ja henkilö- ja yri-
tysverotuksen periaatteita 

noudattaa ohjeiden avulla kir-
janpidon henkilö- ja yritysvero-
tuksen periaatteita ja omaa 
valmiudet vaikuttaa maksetta-
van veron määrään ottamalla 
huomioon pitkän aikavälin ve-
rosuunnittelun vaikutuksen yri-
tyksen kannattavuuteen 

Kustannus- ja kannatta-
vuuslaskennan hyödyntä-
minen toiminnan suunnitte-
lussa 

selvittää asiantuntijan 
avulla tuotannon kannatta-
vuuteen vaikuttavia teki-
jöitä 

selvittää kustannus- ja kan-
nattavuuslaskennan perus-
teet ja havaitsee kannatta-
vuuden parantamiseen vai-
kuttavia tekijöitä 

selvittää kustannus- ja kannat-
tavuuslaskennan perusteet ja 
havaitsee kannattavuuden pa-
rantamiseen vaikuttavia teki-
jöitä 

tuntee tuotantotukijärjestel-
mää ja tietää mistä saa 
apua tuotantotukien hakuun 

tuntee tuotantotukijärjestel-
män pääperiaatteet ja osaa 
hakea tarvittaessa apua 

Työnantajan ja työntekijän 
velvollisuuksia käsittelevän 
lainsäädännön noudattami-
nen 

ottaa työssään huomioon 
työnantajan ja työntekijän 
keskeisimmät velvollisuu-
det 

ottaa työssään huomioon 
työnantajan ja työntekijän 
velvollisuudet 

ottaa työssään huomioon 
työnantajan ja työntekijän vel-
vollisuudet ja laskee työnteki-
jän palkan ohjeiden mukaan 

Markkinointi ja markkina-
osaaminen 

ottaa työssään huomioon 
markkinoinnin merkityksen 
yrityksen toiminnalle 

ottaa työssään huomioon 
markkinoinnin periaatteita 
ja sen merkityksen yrityk-
sen toiminnalle 

ottaa työssään huomioon 
markkinoinnin periaatteet ja 
ymmärtää markkinoinnin mer-
kityksen osana kannattavan 
yrityksen toimintaa 

Puutarha-alan keskeisen 
työterveyteen ja työturvalli-
suuteen liittyvän lainsää-
dännön ja ohjeiden nou-
dattaminen 

ottaa työskentelyssään 
huomioon velvollisuutensa 
työturvallisuudessa ja käyt-
tää työterveyshuollon pal-
veluja. 

ottaa työskentelyssään 
huomioon työsuojeluvas-
tuun puutarhayrityksessä ja 
määräykset sekä hyödyn-
tää työterveyshuollon pal-
veluja myös työssäjaksami-
sen näkökulmasta. 

ottaa työskentelyssään huomi-
oon työnantajantyösuojeluvas-
tuun puutarhayrityksessä, toi-
mii omassa tehtävässään 
määräysten mukaisesti ja pe-
rustelee toimintaansa sekä 
hyödyntää työterveyshuollon 
palveluja toiminta- ja työkyvyn 
ylläpitämiseksi ja edistä-
miseksi. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

arvioi omaa toimintaansa ja 
edistymistään 

arvioi omaa toimintaansa, 
oppii toisilta ja osaa hakea 
asiantuntijan apua 

kehittää jatkuvasti omaa 
osaamistaan itsearvioinnin, 
vertaisoppimisen ja asiantun-
tijoiden myötävaikutuksella 

seuraa toimintaympäristön 
muutoksia 

omaa valmiudet reagoida 
muuttuvaan toimintaympä-
ristöön ja seuraa muutoksia 
jatkuvasti 

tunnistaa muuttuvan toimin-
taympäristön vaikutuksia sekä 
seuraa muutoksia aktiivisesti 
ja osaa reagoida muutokseen 
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Vuorovaikutus ja yhteistyö kertoo omista onnistumisis-
taan ja kuuntelee ryhmän 
muiden jäsenten kokemuk-
sia 

kertoo myönteiset ja kieltei-
set kokemukset yritystoi-
minnassa sekä huomioi 
muiden kokemukset ongel-
manratkaisutilanteissa 

on aktiivinen osallistuja koke-
musten vaihdossa ja ratkaisu-
jen löytämisessä ja yritystoi-
minnan ideoiden kehittämi-
sessä 

Ammattietiikka ei vahingoita toiminnallaan 
luontoa 

perustaa toimintansa luon-
non kunnioittamiseen 

perustaa toimintansa esimer-
killiseen luonnon kunnioittami-
seen, eikä sulje silmiään vää-
ryydeltä 

toimii rehellisesti ja vas-
tuuntuntoisesti tuottaes-
saan puutarhatuotteita tai 
palveluja 

toimii avoimesti, rehellisesti 
ja vastuuntuntoisesti tuotta-
essaan puutarhatuotteita tai 
palveluja sekä ymmärtää 
vaitiolovelvollisuuden työs-
sään 

perustaa toimintansa avoi-
muuteen, rehellisyyteen, vas-
tuuseen tuottaessaan puutar-
hatuotteita tai palveluja sekä 
ymmärtää vaitiolovelvollisuu-
den työssään 

toimii työssään suvaitse-
vasti 

kunnioittaa kanssaihmisten 
(esim. työyhteisön ja naapu-
ruston) arvoja ja oikeuksia 

kunnioittaa kanssaihmisten 
(esim. työyhteisön ja naapu-
ruston) arvoja ja oikeuksia 
sekä pyrkii noudattamaan 
tasa-arvon ja tasapuolisuuden 
periaatteita 

arvostaa ammattiaan toimii sitoutuneesti ja arvos-
taa ammattiaan 

toimii sitoutuneesti ja arvostaa 
ammattiaan paikalliskulttuurin 
edistäjänä 

suhtautuu puutarhakulttuu-
riin myönteisesti. 

kokee puutarhakulttuurin 
positiivisena voimavarana. 

ottaa työssään huomioon pai-
kallisen puutarhakulttuurin 
edistämisen. 
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2.2 PUUTARHATUOTANNON OSAAMISALAN, PUUTARHURI 
 

2.2.1 PUUTARHAKASVIEN TUOTTAMINEN  60 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 

Opiskelija osaa 

 tunnistaa puutarhatuotannon kasveja 

 laatia kasvikohtaisia tuotantosuunnitelmia valitun tuotantotavan mukaisesti 

 viljellä yleisimpiä puutarhakasveja kasvihuoneessa ja avomaalla valitun tuotantotavan mukaisesti 

 valita eri tilanteisiin sopivat kasvinsuojelumenetelmät 

 ottaa työssään huomioon toiminnan laadulle asetetut vaatimukset ja vastuullisuuden  

 tehdä yleisimpien puutarhakasvien sadonkorjuu- ja jatkokäsittelytöitä 

 käyttää yleisimpiä puutarhatuotannon työvälineitä, koneita ja laitteita 

 seurata alan kehitystä 

 palvella asiakkaita 

 arvioida tuotannon kannattavuutta 

 ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä 

 edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 
 
TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 puutarhakasvien tuotannon suunnittelu 

 viljelytöiden toteuttaminen 

 viljelykasvien tuottaminen kestävällä tavalla 

 viljelysuunnitelman laatiminen 

 kasvualustan viljelykunnon arvioiminen ja ylläpitäminen 

 lisäys-, istutus- ja hoito-, sadonkorjuu-, varastointi ja jatkokäsittelytöiden sekä viljelymuistiinpanojen 
tekeminen 

 viljelykoneiden ja laitteiden käyttäminen 

 asiakkaiden palveleminen 

 kasvien tunnistaminen ja viljelytiedon hankkiminen 

 kasvinsuojelutarpeen tunnistaminen 

 viljelykasvin tuottaminen 

 viljelyn kannattavuuden arvioiminen 

 laatu- ja ympäristöjärjestelmin noudattaminen 

 oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyvyn edistäminen 
 
OPINTOJAKSOT: 
Avomaantuotanto 1, 7 osp 

 
Keskeinen sisältö: 

 ajankohtaiset työt avomaatuotannossa 

 porkkanan, sipulin ja herukoiden viljely 

 yleisimpien rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten tunnistaminen 

 viljelykoneiden ja laitteiden käyttäminen 

 kasvien tuntemus (vihannekset ja yrtit) 
 

Avomaantuotanto 2, 7 osp  
Keskeinen sisältö: 

 kaalien, vadelman ja mansikan viljely 

 ajankohtaiset työt avomaatuotannossa 

 kasvien tuntemus (perennat, hedelmät, marjat) 

 rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten tunnistaminen 

 omavalvontasuunnitelma 
 
Opiskelija viljelee yleisempiä avomaatuotannonkasveja tehden istutus-, hoito-, sadonkorjuu-, kauppakunnostustöitä 
viljelyhygieniaa, omavalvontasuunnitelmaa ja työturvallisuutta noudattaen.  Hän laatii kasvikohtaisia tuotantosuunnitel-
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mia. Opiskelija käyttää yleisimpiä avomaatuotannon työvälineitä, koneita ja laitteita. Opiskelija toimii työssä vastuun-
tuntoisesti soveltaen laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan periaatteita. Hän edistää kestävän kehityksen toimintata-
poja ja haluaa kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan. 
Opiskelija tunnistaa erilaisia viljelykasveja (vihannes- ja maustekasveja, viljeltyjä hedelmiä ja marjoja), perennoja, rik-
kakasveja sekä kasvitauteja ja tuholaisia. 
 
Kasvihuonetuotanto 1, 7 osp 
Keskeinen sisältö: 

 ajankohtaiset työt kasvihuonetuotannossa ja asiakaspalvelu puutarhamyymälässä 

 joulutähden, tulppaanin, hyasintin ja ryhmäkasvien viljely sekä tomaatin viljely 

 kasvihuonevihannesten ja koristekasvien viljelytyöt ja havainnointi kasvihuoneessa, oman seurantakasvin 
havainnointi 

 kasvituhoojien hallinta kasvihuoneessa 
 

 
Kasvihuonetuotanto 2, 6 osp 
Keskeinen sisältö: 

 syksyn ja talven ruukkukasvien viljely, amppelikasvien viljely, kurkun viljely 

 kasvien, kasvitautien ja tuholaisten tunnistaminen 

 ajankohtaiset viljelytyöt kasvihuoneessa ja omavalvontasuunnitelman noudattaminen 

 kasvihuonetekniikan hallinta 
 

Opiskelija viljelee yleisempiä kasvihuonetuotannon puutarhakasveja tehden istutus-, hoito-, sadonkorjuu-, kauppakun-
nostustöitä viljelyhygieniaa, omavalvontasuunnitelmaa ja työturvallisuutta noudattaen.  Hän laatii kasvikohtaisia tuo-
tantosuunnitelmia. Opiskelija käyttää yleisimpiä kasvihuonetuotannon työvälineitä, koneita ja laitteita.  Opiskelija toimii 
työssä vastuuntuntoisesti soveltaen laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan periaatteita. Hän edistää kestävän kehityk-
sen toimintatapoja ja haluaa kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan. Hän huomioi toiminnassaan asiakkaan tar-
peet. Opiskelija osaa tehdä havaintoja kasvustoista sekä työn laadusta ja arvioida työnsä onnistumista. Hän havaitsee 
työssään kasvinsuojelutarpeen 
 
Kesätyöjakso 6 osp 
Keskeinen sisältö: 

 ajankohtaisiin puutarha-alan töihin, viljelymenetelmiin ja työtapoihin perehtyminen kasvihuoneessa, 
avomaalla, puistossa ja asiakaspalvelu puutarhamyymälässä 

 päivystäjän toimiminen vuorolistan mukaan 

 tavallisten rikkakasvien keräys tai valokuvaus kesäjakson aikana ja niiden nimeäminen 

 tekee itsenäisesti ohjeiden mukaan sadonkorjuu-, kauppakunnostus-, pakkaus- ja varastointitöitä hygieniaa 
noudattaen 

 
Opiskelija perehtyy ensimmäisen vuoden kesäjaksolla oppilaitoksen puutarhalla ajankohtaisiin puutarha-alan töihin, 
viljelymenetelmiin ja työtapoihin kasvihuoneessa, avomaalla, puistossa ja taimistossa sekä asiakaspalveluun puutar-
hamyymälässä. Opiskelija tekee viljeltävien kasvien kylvöä, istutusta, hoitoa, sadonkorjuuta, kauppakunnostusta, pak-
kaamista, varastointia noudattaen työturvallisuutta ja viljelyhygieniaa.  Opiskelija toimii päivystäjänä ja vuorolistan mu-
kaan. Tavoitteena on yhteistyötaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen asiakaspalvelussa. Opiskelija kerää tai 
valokuvaa sekä nimeää tavallisemmat rikkakasvit kesäjakson aikana. 
  
Ammattityöt 1, puutarhakasvien tuottaminen, 7 osp 
Ammattityöt 2, puutarhakasvien tuottaminen, 5 osp 
Keskeinen sisältö: 

 ajankohtaisten viljelytöiden tekeminen koulutilan puutarhalla 

 viljelymuistiinpanojen tekeminen 

 huolehtii työkohteiden viimeistelystä, työvälineiden ja koneiden puhdistamisesta sekä varastojen siisteydestä 

 tekee itsenäisesti ohjeiden mukaan sadonkorjuu-, kauppakunnostus-, pakkaus- ja varastointitöitä hygieniaa 
noudattaen 

 
Työskentely puutarhatilalla 1 ( TOP), 6 osp 
Työskentely puutarhatilalla 2 (TOP), 9 osp 
Keskeinen sisältö: 

 ajankohtaisten viljelytöiden tekeminen puutarhatilalla 

 opiskelija tekee tarvittavat viljelymuistiinpanot yrityksen ohjeita noudattaen 

 työskentelee sitoutuneesti ja ystävällisesti huomioiden asiakkaan tarpeet 

 toimii tasavertaisena jäsenenä työyhteisössä ja ottaa huomioon muiden mielipiteet 

 työturvallisuuden noudattaminen  

 toimii vastuuntuntoisesti ja rehellisesti sovittuja käytänteitä noudattaen 
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Opiskelija tekee viljelytöitä kasvihuoneessa tai avomaalla tehokkaasti ja tuottavasti voimassa olevia määräyksiä ja 
hygieniaa noudattaen. Opiskelija osaa tehdä lisäys-, istutus- ja hoitotöitä oikea-aikaisesti sekä käyttää tilanteeseen 
sopivia menetelmiä, materiaaleja ja välineitä tuotantotavan mukaisesti. Hän työskentelee sitoutuneesti huomioiden 
asiakkaiden tarpeet ja toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa sekä tukee toiminnallaan yrityksen toimintaa. Tekee 
tarvittavia viljelymuistiinpanoja puutarhan ohjeita noudattaen. Opiskelija käyttää kasvinviljelykoneita ja laitteita ja nou-
dattaa määräysten mukaisia työturvallisuusohjeita. Hän huolehtii itsenäisesti työkohteiden viimeistelystä, työvälineiden 
ja koneiden puhdistamisesta päivittäin sekä varastotilojen siisteydestä. Opiskelija tukee ja auttaa muita sekä ottaa 
työskentelyssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän. Hän keskustelee, kuuntelee ja ottaa huomioon toi-
sen mielipiteen omissa ratkaisuissaan. 
 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitoksen ja koulutilan puutarhan toimintaympäristöt: oppilaitoksen puutarha, kasvihuoneet, pellot, kone-
hallit, teorialuokat 

 verkko-oppiminen 

 puutarha-alan yritys, työpaikka 
 

Toteuttamistavat: 

 teoriaopetus, ryhmätyöt, havainto-opetus, verkko-opinnot (moodle), projektioppiminen, työssäoppiminen 

 käytännön työtehtävinä kasvihuoneessa ja avomaalla 

 tuotekorittien valmistelu ja tuote-esittely tapahtumissa 

 yritysvierailut, opintoretket, puutarhatapahtumien ja puutarhamessujen järjestäminen 

 asiantuntijoiden luennot 
 
Oppimateriaali: Kauppapuutarhaliiton julkaisemat kasvikohtaiset viljelyoppaat ja ammattialan lehdet, videot, opetta-

jan luentomateriaalit ja verkkomateriaalit. 
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan: jatkuvan palautteen antamisella opintojen edistyessä suullisesti ja/tai kirjallisesti. Tunnistustentit arvioi-
daan asteikolla 1-3. Lisäksi kursseilla annetut oppimistehtävät ja käytännön työtehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.  Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen 
näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.  Tutkinnon osan arvosana muo-
dostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista.  Siltä osin kuin tutkinnon osassa 
vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-
nilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä ajankohtaisia kasvu-
kauteen liittyviä kasvinviljelytöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tut-
kinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä 
voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän 
osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  Siltä osin kuin tutkinnon 
osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla arvioinnilla kuten haastattelujen, tuntiosallistumisen, tehtävien, tunnistustenttien ja työskentelyn seuran-
nan avulla. Tutkinnon osan arvosanasta päättää opettaja/t. 



20 
  

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puutarhatalouden perustutkinto 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 

 Valinnaisista tutkinnon osista tiedottaminen ja valinta sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivitys 

 Työssäoppimiseen ja näyttöihin perehdyttäminen 

 Opiskelijan kannustaminen ja motivointi sekä sitouttaminen opiskeluun positiivisen palautteen antamisella 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon osaamisalan Puutarhakasvien tuottamisen tutkinnon osan, 60 
osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä kokonäytöstä. 
Opiskelija tekee ajankohtaisia kasvukauteen liittyviä kasvinviljelytöitä siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan to-
deta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Hän tekee kasvikohtaisen tuotantosuunnitelman ja merkitsee suunnitelmaan 
viljelyn onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 
 
Puutarhatuotannon näyttö voidaan tehdä yhdessä luonnomukaisen tuotannon näytön kanssa. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 

 Porkkanan / kaalin / sipulin viljely 

 Tomaatin viljely 

 Ryhmäkasvien viljely 

 Marjojen viljely 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 
Puutarha-alan yritys tai koulutilan puutarha 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 

Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

( ) Alan opettaja(t)    
( ) Työelämän edustajat  

        (x) em yhdessä 

  
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen 
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Puutarhakasvien tuo-
tannon suunnittelemi-
nen 

laatii ohjatusti tuotantosuun-
nitelman valitulle kasville tuo-
tantotavan mukaisesti 

laatii tuotantosuunnitelman 
valitulle kasville tuotantota-
van mukaisesti 

laatii tuotantosuunnitelman 
valitulle kasville tuotantota-
van mukaisesti huomioiden 
viljelyn eri vaiheet ja työme-
netelmät 

Viljelytöiden toteutta-
minen 

toteuttaa ajoittain ohjattuna 
tuotantosuunnitelmaa ja 
työskentelee tavallisimmissa 
viljelytöissä tuotantotavan 
mukaisesti 

toteuttaa tuotantosuunnitel-
maa ohjeiden mukaan ja te-
kee viljelykasvien yleisimmät 
viljelytyöt tuotantotavan mu-
kaisesti 

toteuttaa tuotantosuunnitel-
maa tuotantotavan mukai-
sesti viljelykasvin kehitysas-
teen ja olosuhteet huomioi-
den 

tunnistaa asiantuntijan avulla 
työtehtävissään taloudelli-
suuteen ja tuottavuuteen vai-
kuttavia tekijöitä 

tunnistaa työtehtävissään 
vaiheita, joilla voidaan vai-
kuttaa työn lopputuloksen te-
hokkuuteen, tuottavuuteen ja 
taloudellisuuteen 

toimii tehokkaasti, tuottavasti 
ja taloudellisesti 

arvioi työnsä onnistumista. arvioi työnsä onnistumista ja 
perustelee kulloinkin käytet-
tyä työmenetelmää. 

tekee havaintoja kasvus-
toista sekä työn laadusta ja 
perustelee kulloinkin käytet-
tyä työmenetelmää. 

Viljelykasvien tuotta-
minen kestävällä ta-
valla 

tunnistaa asiantuntijan avulla 
yksittäisissä työtehtävissä 
vaiheita, joilla voidaan vai-
kuttaa viljelykasvien tuotta-
miseen ekologisesti 

tunnistaa työtehtävissä vai-
heita, joilla voidaan vaikuttaa 
viljelykasvien tuottamiseen 
ekologisesti 

tunnistaa työkokonaisuuk-
sissa vaiheita, joilla voidaan 
vaikuttaa viljelykasvien tuot-
tamiseen ekologisesti 

lajittelee ja kierrättää ohjei-
den mukaan syntyviä orgaa-
nisia jätteitä, kemikaaleja, 
muovia ja pakkausmateriaa-
leja sekä ottaa huomioon va-
linnoissaan materiaalien, vä-
lineiden ja menetelmien ym-
päristöystävällisyyden 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä orgaanisia jätteitä, kemi-
kaaleja, muovia ja pakkaus-
materiaaleja sekä ottaa huo-
mioon valinnoissaan materi-
aalien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den ja taloudellisuuden 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä orgaanisia jätteitä, kemi-
kaaleja, muovia ja pakkaus-
materiaaleja sekä ottaa huo-
mioon valinnoissaan materi-
aalien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den ja taloudellisuuden sekä 
kehittää toimintaa kestäväm-
pään suuntaan 

noudattaa ohjeiden mukaan 
viljelykasvien ravinnesuosi-
tuksia. 

noudattaa viljelykasvien ra-
vinnesuosituksia. 

noudattaa ja toimii viljelykas-
vien ravinnesuosituksien mu-
kaisesti sekä omaa valmiu-
det vertailujen tai kehittämis-
ehdotuksien tekemiseen kes-
tävän kehityksen edistä-
miseksi. 

2. Työmenetelmien, vä-
lineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Viljelysuunnitelman laati-
minen 

laatii ajoittain ohjattuna vilje-
lysuunnitelman tuotantota-
van mukaisesti 

laatii viljelysuunnitelman tuo-
tantotavan mukaisesti ohjeita 
käyttäen 

laatii itsenäisesti tuotantota-
van mukaisen viljelysuunni-
telman 

Kasvualustan viljely-
kunnon arvioiminen ja 
ylläpitäminen 

ottaa näytteet alkuohjauksen 
jälkeen viljavuusanalyysiä 
varten 

ottaa näytteet ohjeiden mu-
kaan viljavuusanalyysiä var-
ten 

ottaa näytteet viljavuusana-
lyysiä varten 

arvioi ja tulkitsee ohjattuna 
tai ryhmän mukana kasvu-
alustan viljelykuntoa  

arvioi ja tulkitsee kasvualus-
tan viljelykuntoa 

arvioi ja tulkitsee kasvualus-
tan viljelykuntoa 
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tekee ajoittain ohjattuna tar-
vittavat kasvualustan viljely-
kuntoa ylläpitävät toimenpi-
teet 

tekee ohjeiden mukaan tar-
vittavat kasvualustan viljely-
kuntoa ylläpitävät toimenpi-
teet 

tekee tarvittavat kasvualus-
tan viljelykuntoa ylläpitävät 
toimenpiteet 

Lisäys-, istutus- ja 
hoito-, sadonkorjuu-, 
varastointi ja jatkokäsit-
telytöiden sekä viljely-
muistiinpanojen tekemi-
nen 

tekee alkuohjauksen jälkeen 
tarvittavat viljelymuistiinpanot 

tekee tarvittavat viljelymuis-
tiinpanot 

tekee tarvittavat viljelymuis-
tiinpanot yrityksen ohjeita 
noudattaen 

tekee alkuohjauksen jälkeen 
lisäys-, istutus- ja hoitotöitä 
yleisimpiä materiaaleja ja vä-
lineitä käyttäen tuotantota-
van mukaisesti 

tekee lisäys-, istutus- ja hoi-
totöitä oikea-aikaisesti sekä 
käyttää tilanteeseen sopivia 
menetelmiä, materiaaleja ja 
välineitä tuotantotavan mu-
kaisesti 

tekee lisäys-, istutus- ja hoi-
totyöt oikea-aikaisesti sekä 
käyttää tilanteeseen sopivia 
menetelmiä, materiaaleja ja 
välineitä ja arvioi työtänsä 
tuotantotavan mukaisesti 

tekee ajoittain ohjattuna kas-
vinsuojelutöitä 

tekee ohjeiden perusteella 
kasvinsuojelutöitä ja arvioi 
työn onnistumista 

havaitsee kasvinsuojelutar-
peen ja valitsee tilanteeseen 
tarkoituksenmukaisen torjun-
tamenetelmän  

tekee alkuohjauksen jälkeen 
kasvikohtaisia sadonkorjuu-, 
kauppakunnostus-, pakkaus- 
ja varastointitöitä voimassa 
olevia määräyksiä ja hygie-
niaa noudattaen 

tekee ohjeiden mukaan kas-
vikohtaisia sadonkorjuu-, 
kauppakunnostus-, pakkaus- 
ja varastointitöitä voimassa 
olevia määräyksiä ja hygie-
niaa noudattaen 

tekee itsenäisesti ohjeiden 
mukaan kasvikohtaisia sa-
donkorjuu-, kauppakunnos-
tus-, pakkaus- ja varastointi-
töitä voimassa olevia mää-
räyksiä ja hygieniaa noudat-
taen 

huolehtii alkuohjauksen jäl-
keen työkohteiden viimeiste-
lystä ja työvälineiden ja ko-
neiden puhdistamisesta päi-
vittäin sekä varastotilojen 
siisteydestä 

huolehtii ohjeiden mukaan 
työkohteiden viimeistelystä ja 
työvälineiden ja koneiden 
puhdistamisesta päivittäin 
sekä varastotilojen siistey-
destä 

huolehtii itsenäisesti työkoh-
teiden viimeistelystä ja työ-
välineiden ja koneiden puh-
distamisesta päivittäin sekä 
varastotilojen siisteydestä 

Viljelykoneiden ja lait-
teiden käyttäminen 

osaa ajaa traktoria (T-kortti) 
turvallisesti 

osaa ajaa traktoria (T-kortti) 
varmaotteisesti ja turvalli-
sesti 

osaa ajaa traktoria (T-kortti) 
turvallisesti ja riskit ennakoi-
den 

käyttää ja huoltaa ajoittain 
ohjattuna kasvinviljelykoneita 
ja -laitteita turvallisesti 

käyttää ja huoltaa kasvinvil-
jelykoneita ja -laitteita ohjei-
den mukaisesti  

käyttää ja huoltaa itsenäi-
sesti kasvinviljelykoneita ja -
laitteita 

Asiakkaiden palvelemi-
nen 

työskentelee vastuuntuntoi-
sesti yrityksen tavoitteiden 
mukaisesti 

työskentelee sitoutuneesti, 
on ystävällinen asiakaspal-
velutilanteissa ja tukee toi-
minnallaan yrityksen toimin-
taa 

työskentelee yrittäjämäisesti 
ja huomioi toiminnassaan 
asiakkaan tarpeet ja toimii 
joustavasti muuttuvissa tilan-
teissa 

selviytyy auttavasti myös toi-
sella kotimaisella kielellä tai 
jollakin muulla kielellä oman 
alan yksinkertaisissa viestin-
tätilanteissa. 

käyttää myös toista koti-
maista kieltä tai jotain muuta 
kieltä oman alan viestintäti-
lanteissa. 

käyttää sujuvasti myös toista 
kotimaista kieltä tai jotain 
muuta kieltä oman alan eri-
laisissa viestintätilanteissa. 

3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kasvien tunnistaminen ja 
viljelytiedon hankkiminen 

tunnistaa yleisimmät viljely-
kasvit ja nimeää ne joko suo-
malaisella tai tieteellisellä ni-
mellä sekä etsii lisätietoja 
niistä 

tunnistaa yleisimpiä viljely-
kasveja ja nimeää ne sekä 
suomalaisella että tieteelli-
sellä nimellä ja etsii lisätie-
toja niistä 

tunnistaa harvinaisempiakin 
viljelykasveja ja nimeää ne 
sekä suomalaisella että tie-
teellisellä nimellä ja etsii itse-
näisesti tietoja niistä 

etsii lisätietoja alkuohjauksen 
jälkeen tuotantomenetel-
mistä, kauppakunnostami-
sesta ja jatkojalostamisesta 

etsii lisätietoja tuotannosta, 
kauppakunnostamisesta ja 
jatkojalostamisesta 

etsii lisätietoja tuotannosta, 
kauppakunnostamisesta, jat-
kojalostamisesta ja soveltaa 
tietoa omaan työskentelyyn 

Kasvinsuojelutarpeen 
tunnistaminen 

tunnistaa yleisimpiä rikka-
kasveja, kasvitauteja ja tuho-
laisia sekä tietää erilaisia tor-
juntamenetelmiä 

tunnistaa yleisimpiä rikka-
kasveja, kasvitauteja ja tuho-
laisia sekä valitsee tilantee-
seen tarkoituksenmukaisen 
torjuntamenetelmän 

tunnistaa yleisimmät rikka-
kasvit, kasvitaudit ja tuholai-
set sekä valitsee perustel-
lusti tilanteeseen tarkoituk-
senmukaisen torjuntamene-
telmän 
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Viljelykasvin tuottaminen ottaa työskentelyssään huo-
mioon viljelykasvin viljelyomi-
naisuudet ja valitsee ohjauk-
sen jälkeen soveltuvan vilje-
lytekniikan 

ottaa työskentelyssään huo-
mioon viljelykasvin viljelyomi-
naisuudet sekä vertailee ja 
valitsee soveltuvan viljelytek-
niikan 

ottaa työskentelyssään huo-
mioon viljelykasvin viljelyomi-
naisuudet ja ymmärtää nii-
den vaikutuksen sadonmuo-
dostukseen sekä valitsee so-
veltuvan viljelytekniikan 

soveltaa ohjauksen jälkeen 
kasvibiologian ja -fysiologian 
tietoja kasvun säätämisessä 
eri viljelyvaiheissa ja varas-
toinnissa tunnistaen ilmastol-
liset tekijät 

soveltaa ohjeesta kasvibiolo-
gian ja -fysiologian tietoja 
kasvun säätämisessä eri vil-
jelyvaiheissa ja varastoin-
nissa huomioiden ilmastolli-
set tekijät 

soveltaa kasvibiologian ja -
fysiologian tietoja kasvun 
säätämisessä eri viljelyvai-
heissa ja varastoinnissa huo-
mioiden ilmastolliset tekijät 

valitsee ohjauksen jälkeen 
viljelykasville soveltuvan kas-
vualustan kasvihuoneessa 
tai avomaalla 

valitsee ohjeesta viljelykas-
ville soveltuvan kasvualustan 
kasvihuoneessa tai avo-
maalla 

valitsee perustellusti viljely-
kasville soveltuvan kasvu-
alustan kasvihuoneessa tai 
avomaalla 

käyttää ohjauksen jälkeen 
viljavuustutkimuksen tietoja 
kasvualustan kalkituksessa 
ja lannoituksessa 

käyttää viljavuustutkimuksen 
tietoja hyväksi kasvualustan 
kalkituksessa ja lannoituk-
sessa 

käyttää perustellusti vilja-
vuustutkimuksen tietoja kas-
vualustan kalkituksessa ja 
lannoituksessa 

Viljelyn kannattavuuden 
arvioiminen 

laskee tuotannon kannatta-
vuuteen vaikuttavia tekijöitä 
asiantuntijan avulla 

selvittää ja laskee keskeisiä 
tuotannon kannattavuuteen 
vaikuttavia tekijöitä 

selvittää, laskee ja vertailee 
tuotannon kannattavuuteen 
vaikuttavia tekijöitä 

Laatu- ja ympäristöjär-
jestelmien noudattami-
nen 

noudattaa sääntöjä ja vaati-
muksia ohjeiden mukaan. 

noudattaa sääntöjä ja vaati-
muksia ohjeiden mukaan. 

toimii sääntöjen ja vaatimus-
ten edellyttämällä tavalla. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman ja 
pyytää tarvittaessa asiantun-
tijan apua 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman ja 
soveltaa aiemmin oppi-
maansa 

selviytyy tutuista tilanteista 
työtehtävissään 

selviytyy muuttuvista valinta-
tilanteista neuvoteltuaan työ-
yhteisön muiden jäsenten 
kanssa 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

tunnistaa työssään tietopoh-
jaan perustuvia ratkaisuja 

soveltaa asiantuntijan avulla 
työssään tuloksellisen toi-
minnan tietopohjaa 

soveltaa työssään laaduk-
kaan ja tuloksellisen toimin-
nan tietopohjaa 

toimii työyhteisön sääntöjen 
mukaan 

keskustelee ja kuuntelee 
sekä omaksuu annetut oh-
jeet 

keskustelee, kuuntelee ja ot-
taa huomioon toisten mielipi-
teet omissa ratkaisuissaan 

toimii työyhteisön jäsenenä 
tutuissa vuorovaikutustilan-
teissa 

sopeutuu hyvin työyhteisön 
jäseneksi, ottaa vastaan pa-
lautetta ja muuttaa tarvitta-
essa toimintaansa 

toimii tasavertaisena jäse-
nenä työyhteisössä ottaen 
huomioon muiden mielipiteet 

pystyy toimimaan erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä ja pyytää tarvittaessa 
apua 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä 

tukee ja auttaa muita sekä 
ottaa työskentelyssään huo-
mioon seuraavan työvaiheen 
ja työntekijän 

arvioi toimintaansa keskustelee oma-aloitteisesti 
toiminnastaan 

keskustelee oma-aloitteisesti 
ja luontevasti toiminnastaan 
sekä haluaa kehittää yhteis-
työtaitojaan 

Ammattietiikka toimii rehellisesti, vastuun-
tuntoisesti ja sovittujen käy-
tänteiden mukaisesti tehdes-
sään annettuja työtehtäviä 

toimii avoimesti, rehellisesti, 
vastuuntuntoisesti ja sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti 
tehdessään annettuja työteh-
täviä ja arvostaa omaa työ-
tään 

toimii avoimesti, rehellisesti, 
vastuuntuntoisesti ja sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti 
tehdessään annettuja työteh-
täviä sekä viihtyy ja arvostaa 
omaa työtään 
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Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyvyn edistämi-
nen 

noudattaa ohjauksen jälkeen 
työturvallisuusohjeita ja käyt-
tää työkohtaisia suojavarus-
teita. 

noudattaa määräysten mu-
kaisia työturvallisuusohjeita 
ja käyttää työkohtaisia suoja-
varusteita ja työskentelee er-
gonomisesti. 

noudattaa määräysten mu-
kaisia työturvallisuusohjeita 
ja käyttää työkohtaisia suoja-
varusteita ja työskentelee er-
gonomisesti sekä kehittää 
omaa turvallista työskentely-
ään. 
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2.4 KUKKA- JA PUUTARHAKAUPAN OSAAMISALAN, PUUTARHURI 
 

2.4.1 ASIAKKAIDEN PALVELEMINEN JA MYYMÄLÄTYÖSKENTELY 
KUKKA- JA PUUTARHAKAUPASSA  

60 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 

Opiskelija osaa 

 palvella asiakkaita kukkakaupassa tai puutarhamyymälässä 

 neuvoa asiakkaita kasvien valinnassa, käytössä ja hoidossa 

 hyödyntää tietolähteitä 

 myydä ja pakata kukkakaupan tai puutarhamyymälän tuotteita ja etsiä niistä lisätietoja sekä edistää kestä-
vien arvojen mukaisia tuotevalintoja 

 tehdä tavallisimpia kukkasidontatöitä ja kirjoittaa töihin liittyvät korttitekstit 

 ottaa vastaan ja välittää tilauksia sekä huolehtia tilausten toimittamisesta 

 tunnistaa myymälän kasvit ja hoitaa niitä 

 tunnistaa alalla käytettävät luonnonkasvit ja -materiaalit 

 vastaanottaa, tarkastaa, sekä hinnoitella tuotteita 

 laittaa tuotteet esille 

 huolehtia myymälän siisteydestä  

 toimia työyhteisössä ja arvostaa omaa työtään 

 tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat 

 ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden 

 ylläpitää työkykyä 

 käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia 

 edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 
 
TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 oman työn suunnitteleminen kukka- ja puutarhakaupan asiakaspalvelussa ja myymälätyöskentelyssä 

 asiakaspalvelun ja myymälätyöskentelyn toteuttaminen 

 sidontatöiden toteuttaminen 

 kestävällä tavalla toimiminen kukka- tai puutarhakaupassa 

 asiakkaiden palveleminen kukka- tai puutarhakaupan töissä 

 kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 

 tuotteiden myyminen kukka- tai puutarhamyymälässä 

 kukka- tai puutarhamyymälässä työskenteleminen 

 sidontatöiden tekeminen ja pakkaaminen (kimppu, asetelma, surulaite) 

 kasvien tunnistaminen kukka- ja puutarhakaupan töissä 

 kasvibiologian tietojen soveltaminen kukka- tai puutarhakaupan töissä 

 sommittelu- ja väriopin soveltaminen kukka- tai puutarhakaupan töissä 

 oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
OPINTOJAKSOT:  
Myymälätyöskentely sekä tuotetuntemus 10 osp 

 myymälätyöskentelyn suunnittelu ja toteutus 

 kasvien ja muun materiaalien tuntemus kukka- tai puutarhakaupassa 

 neuvontamateriaalien suunnittelu ja toteutus 

 kasvibiologiatiedon soveltaminen 
 
Opiskelija osaa neuvoa asiakkaita kasvien valinnassa, käytössä ja hoidossa. Hän tunnistaa kukka- ja puutarhakau-
passa käytettävät kasvit ja luonnonkasvit ja -materiaalit sekä osaa tehdä neuvontamateriaalia niihin liittyen. Hän osaa 
palvella asiakkaita kukka- ja puutarhakaupan töissä. 
 
Asiakkaiden palveleminen kukka- tai puutarhakaupassa 10 osp 

 kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 

 myymälästä huolehtiminen 

 tuotteiden vastaanottaminen, käsittely, hinnoittelu ja esille laitto 

 tuotteiden esittely ja myyminen  
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Opiskelija osaa vastaanottaa, tarkastaa ja hinnoitella tuotteita sekä laittaa niitä esille. Hän osaa huolehtia myymälän 
siisteydestä ja lajittelee syntyvän jätteen. Hän osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelutilanteissa.  
 
Kukkasidontatyöt 11 osp 

 tavallisimpien sidontatöiden toteuttaminen (kimput, asetelmat, surulaite) ja pakkaaminen 

 kukkasidontaan liittyvien korttitekstien kirjoittaminen 

 kasvimateriaalin tunnistaminen ja lisätiedonhankinta eri tietolähteistä 

 luonnonkasvien käyttö  

 sommittelu- ja väriopin soveltaminen kukka- tai puutarhakaupassa 

 tuotteiden hinnoitteleminen ja alennuksen ja arvolisäveron laskeminen 
 
Kukkasidontatöiden suunnittelu ja toteutus 8 osp 

 sesonkien mukainen kukkasidonta 

 töiden suunnittelu ja toteutus erilaisiin tilaisuuksiin 

 oman portfolion kokoaminen kukkasidontatöistä 
 
Kesätyöjakso 6 osp 

 työskentely oppilaitoksen puutarhalla ja puutarhamyymälässä 

 tutustuu kasvien kasvatukseen, hoitoon ja käsittelyyn 

 asiakaspalvelu puutarhamyymälässä                          

 opiskelija kerää kesän aikana luonnonkasveja ja määrittää niiden nimet 
 
Työskentely kukka- tai puutarhakaupassa 1, 6 osp (joulusesonki) 
Työskentely kukka- tai puutarhakaupassa 1, 9 osp (kevätsesonki) 

 asiakkaiden neuvomien kasvivalinnoissa, käytössä ja hoidossa kukka- tai puutarhakaupassa 

 tavallisimpien sidontatöiden tekeminen asiakkaille: kimppu, asetelma, surusidonta 

 kukka- tai puutarhakaupan tuotteiden myyminen ja pakkaaminen 

 tilausten vastaanottaminen, välittäminen ja tilausten toimittamisesta huolehtiminen 

 tuotteiden esille laittaminen ja somistaminen 

 toimii ammattietiikkaa noudattaen työyhteisössä 

 myymälän kasvien tunnistaminen ja niistä huolehtiminen 
 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitoksen ja koulutilan puutarhan toimintaympäristöt: puutarhamyymälä, luokkatilat, puisto, pellot 

 verkko-oppiminen 

 kukka- tai puutarhamyymälät 
 
Toteuttamistavat: 

 Käytännön harjoitustyöt, teoriaopetus, ryhmätyöt, verkko-opinnot (moodle) 

 luonnonkasvien keräys itsenäisesti kesäaikaan 

 yritysvierailut 

 asiantuntijavierailut 

 työssäoppiminen kesätyöjaksolla koulutilan puutarhalla ja puutarhamyymälässä 
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan: käytännön työtehtävien ja kasvien tunnistustenttien avulla antamalla jatkuvaa palautetta opintojen edisty-
essä suullisesti tai/ja kirjallisesti. Kursseilla annetut käytännön työtehtävät ja oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksy-
tysti.                              
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.  
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
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Opintojaksot, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan 
arvosanan antamista.  
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista.  
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):  

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä ajankohtaisia kukka- tai puutarhamyymälän 
töitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-
taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia): 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen ja kirjallisten tehtävien avulla. 
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 

 Osaamisen kartoitus tutkinnon osan alkaessa ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivitys 

 Työssäoppimiseen ja näyttöön perehdytys 

 Opiskelijan sitouttaminen tavoitteelliseen opiskeluun ja tukeminen ammatilliseen kasvuun ja itsensä kehittä-
miseen positiivisen palautteen antamisella 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinnon kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyös-
kentely kukka- tai puutarhakaupassa tutkinnon osan 60 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointi-

suunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä, jonka opiskelija tekee kukka- tai puutarhakaupassa tekemällä ajan-
kohtaisia kukka- ja puutarhamyymälän töitä siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukkakaupassa 
Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely puutarhakaupassa 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT  

 
Näyttö tehdään kukka- tai puutarhakaupassa yrityksessä. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)     
(  ) Työelämän edustajat   
(x) em yhdessä 

  
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen 
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn suunnittele-
minen kukka- tai puutar-
hakaupan asiakaspalve-
lussa ja myymälätyös-
kentelyssä 

valmistelee työtehtäviä al-
kuohjauksen jälkeen yrityk-
sen ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä yrityksen ohjei-
den mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti yrityksen oh-
jeiden mukaisesti 

tekee ajoittain ohjattuna työ-
tehtävät tärkeysjärjestyk-
sessä 

tekee työtehtävät tärkeys-
järjestyksessä 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä ja kehittää omaa 
työskentelyään 

Asiakaspalvelun ja myy-
mälätyöskentelyn toteut-
taminen 

työskentelee ohjatusti asia-
kaspalvelun eri vaiheissa yri-
tyksen ohjeiden ja tavoittei-
den mukaisesti 

työskentelee pääosin itse-
näisesti asiakaspalvelun 
eri vaiheissa laaditun suun-
nitelman mukaisesti 

työskentelee laaditun suunni-
telman mukaisesti asiakas-
palvelun eri vaiheissa jous-
taen tilanteiden vaatimusten 
mukaisesti 

kysyy neuvoa ollessaan epä-
varma 

kysyy neuvoa uusissa ti-
lanteissa 

toimii saamiensa valtuuk-
siensa mukaisesti 

tekee vastuullaan olevat työt, 
mutta tarvitsee ajoittain oh-
jausta 

tekee vastuullaan olevat 
työt 

toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seuraa-
vat työvaiheet ja toiset työn-
tekijät  

Sidontatöiden toteuttami-
nen 

alkuohjauksen jälkeen tekee 
tavanomaisia sidontatöitä 

tekee tavanomaisia sidon-
tatöitä 

tekee joutuisasti ja itsenäi-
sesti tavanomaisia sidonta-
töitä 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään ja ot-
taa vastaan palautetta 

arvioi omaa työtään ja osaa 
muuttaa toimintatapojaan 
saamansa palautteen perus-
teella 

Kestävällä tavalla toimi-
minen kukka- tai puutar-
hakaupassa 

tunnistaa asiantuntijan avulla 
yksittäisissä työtehtävissä 
vaiheita, joilla voidaan vai-
kuttaa asiakaspalvelutyöhön 
kestävällä tavalla 

tunnistaa työtehtävissä vai-
heita, joilla voidaan vaikut-
taa asiakaspalvelutyöhön 
kestävällä tavalla 

tunnistaa työkokonaisuuk-
sissa vaiheita, joilla voidaan 
vaikuttaa asiakaspalvelutyö-
hön kestävällä tavalla 

esittelee ohjeesta tuotteita ja 
palveluja ympäristö- ja 
muista kestävän kehityksen 
näkökohdista 

esittelee tuotteita ja palve-
luja ympäristö- ja muista 
kestävän kehityksen näkö-
kohdista 

esittelee tuotteita ja palveluja 
vertaillen ympäristö- ja muita 
kestävän kehityksen näkö-
kohtia 

lajittelee ja kierrättää ohjei-
den mukaan syntyviä jätteitä 
sekä ottaa huomioon valin-
noissaan materiaalien, väli-
neiden ja menetelmien ym-
päristöystävällisyyden. 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä jätteitä sekä ottaa huo-
mioon valinnoissaan mate-
riaalien, välineiden ja me-
netelmien ympäristöystä-
vällisyyden. 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä jätteitä sekä ottaa huomi-
oon valinnoissaan materiaa-
lien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den ja taloudellisuuden sekä 
kehittää toimintaa kestäväm-
pään suuntaan. 

 2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Asiakkaiden palvelemi-
nen kukka- tai puutarha-
kaupan töissä 

selvittää asiakkaan tarpeita 
ja palvelee häntä 

selvittää asiakkaan tarpeita 
ja palvelee häntä kohteli-
aasti 

selvittää asiakkaan tarpeita 
ja palvelee häntä aktiivisesti 
ja kohteliaasti tehden lisä-
myyntiä 

ilmaisee itseään selkeästi 
sekä suullisesti että kirjalli-

ilmaisee itseään selkeästi 
sekä suullisesti että kirjalli-
sesti äidinkielellään ja käyt-
tää ammatillisia käsiteitä 

ilmaisee itseään selkeästi 
sekä suullisesti että kirjalli-
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sesti äidinkielellään ja käyt-
tää yleisimpiä ammatillisia 
käsitteitä  

sesti äidinkielellään ja käyt-
tää ammatillisia käsitteitä su-
juvasti 

neuvoo asiakkaita kasvien 
valinnassa, käytössä ja hoi-
dossa ammattikirjallisuutta 
tai ohjausta apuna käyttäen 
kasvibiologian huomioon ot-
taen 

neuvoo asiakkaita kasvien 
valinnassa, käytössä ja 
hoidossa tarvittaessa am-
mattikirjallisuutta apuna 
käyttäen kasvibiologian 
huomioon ottaen 

neuvoo asiakkaita kasvien 
valinnassa, käytössä ja hoi-
dossa asiakaslähtöisesti tar-
vittaessa ammattikirjalli-
suutta apuna käyttäen kasvi-
biologian huomioon ottaen 

Kielitaidon hyödyntämi-
nen asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy auttavasti 
palvelutilanteista ruotsin kie-
lellä ja yhdellä vieraalla kie-
lellä 

palvelee asiakkaita suo-
men kielellä ja hoitaa pal-
velutilanteen ruotsin kie-
lellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti ruotsinkie-
lellä ja yhdellä vieraalla kie-
lellä 

Kielitaidon hyödyntämi-
nen asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsi 
kielellä ja hoitaa palvelutilan-
teen suomen kielellä ja sel-
viytyy auttavasti palvelutilan-
teesta yhdellä vieraalla kie-
lellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen joustavasti suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita ruotsin ja 
suomen kielellä ja hoitaa pal-
velutilanteen joustavasti yh-
dellä vieraalla kielellä 

Kielitaidon hyödyntämi-
nen asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muun kielisillä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
selviytyy auttavasti palveluti-
lanteista yhdellä muulla kie-
lellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä vieraalla kie-
lellä ja selviytyy auttavasti 
toisella kotimaisella kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
tai ruotsin kielellä, hoitaa pal-
velutilanteen joustavasti toi-
sella kotimaisella kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

Kielitaidon hyödyntämi-
nen asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen koulu-
tuskielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä auttaa 
palvelutilanteessa eteenpäin 
yhdellä muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi suo-
men tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä muulla kielellä 

palvelee asiakkaita koulutus-
kielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä muulla kielellä 

Tuotteiden myyminen 
kukka- tai puutarhamyy-
mälässä 

myy asiakkaan tarvitseman 
tuotteen, selvittää hinnan ja 
ottaa vastaan maksut ylei-
simmillä maksuvälineillä ja 
kirjoittaa tarvittaessa kuitin 

myy asiakkaan tarvitseman 
tuotteen, tietää hinnan, ot-
taa vastaan maksut ylei-
simmillä maksuvälineillä ja 
kirjoittaa tarvittaessa kuitin 

myy asiakkaan tarvitseman 
tuotteen, tietää tai laskee 
hinnan, ottaa vastaan mak-
sut yleisimmillä maksuväli-
neillä ja kirjoittaa tarvittaessa 
kuitin 

alkuohjauksen jälkeen ottaa 
vastaan tilauksia yleisesti 
käytössä olevilla menetel-
millä 

ottaa vastaan tilauksia ylei-
sesti käytössä olevilla me-
netelmillä 

ottaa vastaan itsenäisesti ti-
lauksia yleisesti käytössä 
olevilla menetelmillä 

alkuohjauksen jälkeen toimit-
taa asiakkaan valituksen kä-
siteltäväksi 

toimittaa asiakkaan valituk-
sen käsiteltäväksi 

toimittaa itsenäisesti asiak-
kaan valituksen käsiteltä-
väksi   

Kukkakaupassa tai puu-
tarhamyymälässä työs-
kenteleminen 

tekee päivittäin toistuvat työt 
ja huolehtii elävän materiaa-
lin kunnossapidosta ja tilojen 
siisteydestä, lajittelee jätteet 
sekä välttää hävikkiä 

tekee myymälän työt, huo-
lehtii elävän materiaalin 
kunnossapidosta ja tilojen 
siisteydestä, lajittelee jät-
teet sekä välttää hävikkiä 

tekee joutuisasti myymälän 
työt, huolehtii elävän materi-
aalin kunnossapidosta ja tilo-
jen siisteydestä, lajittelee jät-
teet sekä välttää hävikkiä 

ohjauksen jälkeen ottaa vas-
taan, tarkastaa ja käsittelee 
tavaratoimituksen ja ilmoittaa 
esimiehelleen virheellisyyk-
sistä 

ottaa vastaan, käsittelee ja 
tarkastaa tavaratoimituk-
sen ja ilmoittaa esimiehel-
leen virheellisyyksistä 

ottaa vastaan, käsittelee ja 
tarkastaa tavaratoimituksen 
itsenäisesti ja ilmoittaa esi-
miehelleen virheellisyyksistä 

hoitaa alkuohjauksen jälkeen 
myymälän tuotevalikoimaa ja 
pitää myymälätilaa järjestyk-
sessä 

hoitaa ohjeiden mukaan 
myymälän tuotevalikoimaa 
ja pitää myymälätilaa jär-
jestyksessä ja viihtyisänä  

hoitaa pääosin itsenäisesti 
myymälän tuotevalikoimaa 
sekä pitää myymälätilaa jär-
jestyksessä, viihtyisänä ja 
houkuttelevana 

Sidontatöiden tekeminen 
(kimppu, asetelma, suru-
laite) ja pakkaaminen 

tekee kukka- tai puutarha-
myymälän tavallisimpia si-
dontatöitä, ajoittain ohjattuna 

tekee kukka- tai puutarha-
myymälän tavallisimpia si-
dontatöitä 

tekee kukka- tai puutarha-
myymälän tavallisimpia si-
dontatöitä joutuisasti 

kirjoittaa töihin liittyvät kortti-
tekstit ajoittain ohjattuna 

kirjoittaa töihin liittyvät kort-
titekstit 

kirjoittaa itsenäisesti töihin 
liittyvät korttitekstit 

pakkaa sidontatyöt olosuhtei-
den mukaan alkuohjauksen 
jälkeen. 

pakkaa sidontatyöt olosuh-
teiden mukaan. 

pakkaa nopeasti sidontatyöt 
olosuhteiden mukaan. 
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 3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Kasvien tunnistaminen 
kukka- tai puutarhakaupan 
töissä 

tunnistaa tavallisimmat 
kukka- tai puutarhakaupan 
kasvit ja osaa niiden tie-
teelliset suvut 

tunnistaa tavallisimmat 
kukka- tai puutarhakaupan 
kasvit sekä osaa niiden tie-
teelliset nimet 

tunnistaa myös harvinai-
sempia kukka- tai puutar-
hakaupan kasveja sekä 
osaa niiden tieteelliset ni-
met ja osaa etsiä lisätietoja 
eri tietolähteistä 

tunnistaa alalla käytettäviä 
luonnonkasveja ja – mate-
riaaleja ja ottaa työssään 
huomioon niiden keräämi-
seen liittyvät määräykset 

tunnistaa tavallisimmat 
alalla käytettävät luonnon-
kasvit ja – materiaalit ja ot-
taa työssään huomioon nii-
den keräämiseen liittyvät 
määräykset 

tunnistaa myös harvinai-
sempia alalla käytettäviä 
luonnonkasveja ja – mate-
riaaleja ja ottaa työssään 
huomioon niiden keräämi-
seen liittyvät määräykset 

Kasvibiologian tietojen so-
veltaminen kukka- tai puu-
tarhakaupan töissä 

soveltaa kasvibiologian tie-
toja käytännön töissä ajoit-
tain apua kysyen 

soveltaa kasvibiologian tie-
toja käytännön töissä 

soveltaa kasvibiologian tie-
toja käytännön töissä ja 
osaa etsiä lisätietoja 

Sommittelu- ja väriopin so-
veltaminen kukka- tai puu-
tarhakaupan töissä 

soveltaa sommittelu- ja vä-
riopin tietoja tarvittaessa 
apua kysyen 

soveltaa sommittelu- ja vä-
riopin tietoja 

soveltaa sommittelu- ja vä-
riopin tietoja monipuolisesti 

Tuotteiden hinnoittelemi-
nen kukka- tai puutarha-
kaupan töissä 

ohjeistettuna osaa laskea 
alennukset ja arvonlisäve-
ron. 

laskee alennukset ja ar-
vonlisäveron. 

laskee alennukset ja ar-
vonlisäveron itsenäisesti. 

 4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Oppiminen ja ongelmarat-
kaisu 

selviytyy tutuista tilanteista 
työtehtävissään 

selviytyy muuttuvista ja va-
lintatilanteista neuvoteltu-
aan työyhteisön muiden jä-
senten kanssa 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

tunnistaa työssään tieto-
pohjaan perustuvia ratkai-
suja 

soveltaa asiantuntijan 
avulla työssään tulokselli-
sen toiminnan tietopohjaa 

soveltaa työssään laaduk-
kaan ja tuloksellisen toi-
minnan tietopohjaa 

Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii työyhteisön jäsenenä 
tutuissa vuorovaikutustilan-
teissa 

sopeutuu hyvin työyhteisön 
jäseneksi, ottaa vastaan 
palautetta ja muuttaa tarvit-
taessa toimintaansa 

toimii tasavertaisena jäse-
nenä työyhteisössä ottaen 
huomioon muiden mielipi-
teet 

pystyy toimimaan erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä ja pyytää tarvitta-
essa apua 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä 

tukee ja auttaa muita sekä 
ottaa työskentelyssään 
huomioon seuraavan työ-
vaiheen ja työntekijän 

keskustelee toisten aloit-
teesta toiminnastaan 

keskustelee oma-aloittei-
sesti toiminnastaan 

keskustelee oma-aloittei-
sesti ja luontevasti toimin-
nastaan, sekä haluaa ke-
hittää yhteistyötaitojaan 

Ammattietiikka toimii rehellisesti ja vas-
tuuntuntoisesti tehdessään 
annettuja työtehtäviä 

toimii avoimesti, rehellisesti 
ja vastuuntuntoisesti teh-
dessään annettuja työteh-
täviä 

perustaa työskentelynsä 
avoimuuteen, rehellisyy-
teen ja vastuullisuuteen 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

tunnistaa vaaratekijöitä ja 
välttää niitä 

välttää omia ja muiden työ-
tekijöiden tapaturmavaa-
roja 

ennakoi mahdollisen vaa-
ran olemassaolon, tuntee 
ammattitautivaarat 

käyttää ohjeiden mukaisia 
suojavarusteita ja työsken-
telee ergonomisesti. 

käyttää ohjeiden mukaisia 
suojavarusteita ja työsken-
telee ergonomisesti ja tur-
vallisesti. 

käyttää ohjeiden mukaisia 
suojavarusteita, työskente-
lee ergonomisesti ja turval-
lisesti sekä ymmärtää er-
gonomian merkityksen elin-

ikäiseen työkykyyn. 
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2.5 VALINNAISET TUTKINNON OSAT 

 

2.5.1 TAIMITARHAKASVIEN TUOTTAMINEN 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 

 tunnistaa taimitarhatuotannon kasveja 

 suunnitella taimitarhakasvien viljelyn lisäyksestä tuotteen myyntiin valittua tuotantotapaa noudattaen 

 suunnitella työnsä 

 tehdä taimitarhakasvien lisäys-, istutus- ja hoitotöitä valittua tuotantotapaa noudattaen 

 tehdä nosto-, varastointi- sekä kauppakunnostustöitä 

 käyttää taimitarhatuotannon työvälineitä, koneita ja laitteita 

 tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistä 

 seurata alan kehitystä 

 ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä 

 edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 
 
TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 taimitarhakasvien tuotannon suunnitteleminen 

 viljelytöiden toteuttaminen taimitarhakasvien tuotannossa 

 taimitarhatuotteiden nostaminen, lajitteleminen, kauppakunnostaminen, pakkaaminen ja varastoiminen 

 taimitarhakasvien tuottaminen kestävän kehityksen mukaisesti 

 työn tuloksellisuuden arvioiminen taimitarhakasvien tuotannossa 

 viljelysuunnitelman laatiminen 

 kasvualustan viljelykunnon arvioiminen ja ylläpitäminen 

 lisäys- (esim. siemen-, pistokas-, jakaminen, varttaminen), istutus-, hoito- ja nostotöiden sekä 
viljelymuistiinpanojen tekeminen 

 varastointi- tai kauppakunnostustöiden tekeminen taimitarhatuotannossa 

 kasvien tunnistaminen ja tiedon hankkiminen 

 taimitarhakasvien tuottaminen 

 kasvinsuojelutarpeen tunnistaminen 

 viljelyn kannattavuuden arvioiminen 

 oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyvyn edistäminen 
 
OPINTOJAKSOT: 
Taimitarhakasvien viljely, 9 osp 
 
Keskeinen sisältö: 

Opiskelija tuntee taimitarhakasvit ja taimitarha-alaa. Hän suunnittelee viljelyvaiheet lisäyksestä tuotteen myyntiin. 
Opiskelija tekee taimitarhakasvien lisäys-, istutus-, hoito-, nosto-, varastointi- ja kauppakunnostustöitä. Opiskelija käyt-
tää taimitarhatuotannon työvälineitä, koneita ja laitteita työturvallisuutta noudattaen. Hän seuraa alan kehitystä ja edis-
tää kestävän kehityksen toimintatapoja. 

 
Työskentely taimitarhalla, 6 osp 
 
Keskeinen sisältö: 

Opiskelija tekee taimitarhakasvien lisäys-, istutus-, hoito-, nosto-, varastointi- ja kauppakunnostustöitä valittua tuotan-
totapaa noudattaen. Hän suunnittelee työnsä ja tekee muistiinpanot viljelytoimenpiteistä. Opiskelija käyttää taimitarha-
tuotannon työvälineitä, koneita ja laitteita ottaen huomioon työturvallisuuden ja vastuullisuuden. Opiskelija ylläpitää 
työkykyään ja edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Hän toimii tasavertaisena työyhteisössä ottaen huomioon 
muiden mielipiteet ja haluaa kehittää yhteistyötaitojaan. Opiskelija toimii avoimesti ja rehellisesti ja sovittujen käytän-
teiden mukaisesti. 
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TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja. Tutkinnon osa voidaan suorittaa myös kokonaan työssäoppien taimitarhahalla. 

 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan: jatkuvan palautteen antamisella opintojen edistyessä suullisesti ja/tai kirjallisesti. 

 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia 
on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojakso, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö 
tulee olla hyväksytysti suoritettuennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu am-
mattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista. 
  
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):  

Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Muu osaamisen arviointi: 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelulla, oppimistehtävien, työskentelyn 
seurannan ja portfolion avulla. 
Tutkinnon osan arvosanasta päättää opettaja(t).  
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 
 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 
 Osaamisen kartoitus tutkinnon osan alkaessa ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivitys 
 Työssäoppimiseen ja näyttöihin perehdyttäminen 

 
Opiskelijan kannustaminen ja motivointi sekä sitouttaminen opiskeluun positiivisen palautteen antamisella 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon osaamisalan Taimitarhakasvien tuottamisen tutkinnon osan, 
15 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma  

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu koko näytöstä. 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla omaa työtään 
ja tekemällä turvallisesti koneita, laitteita, välineitä ja materiaaleja hyödyntäen ajankohtaisia taimitarhatuotannon li-
säys-, hoito-, nosto-, kauppakunnostus- ja varastointitöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaami-
nen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 

 Taimitarhakasvien viljelytyöt 
 Perennojen viljely 
 Koristepensaiden viljely 

 Taimitarhakasvien lisäys- ja hoitotyö 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT  

 

 Näyttö tehdään taimitarhalla tai taimistossa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
(x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Taimitarhatuotannon 
suunnitteleminen 

suunnittelee ja arvioi vilje-
lyä tuotantotavan mukai-
sesti tutuissa tilanteissa 
ajoittain ohjattuna tai ryh-
män mukana 

suunnittelee ja arvio viljelyä 
tuotantotavan mukaisesti ja 
selviytyy muuttuvissa tilan-
teissa 

suunnittelee ja arvioi viljelyä 
tuotantotavan mukaisesti 
sekä selviytyy muuttuvissa ti-
lanteissa ja kehittää työtapo-
jaan 

Viljelytöiden toteuttami-
nen taimitarhakasvien 
tuotannossa 

toteuttaa tuotantotavan 
mukaista tuotantosuunni-
telmaa ajoittain ohjattuna 
tai ryhmän mukana 

toteuttaa tuotantotavan mu-
kaista tuotantosuunnitelmaa 
ohjeiden mukaan 

työskentelee sujuvasti työ-
vaiheesta toiseen tuotanto-
suunnitelman ja tuotantota-
van mukaisesti 

työskentelee tavallisim-
missa työtehtävissä 

tekee kasvien yleisimmät vil-
jelytyöt huomioiden kehitys-
asteen ja olosuhteet 

tekee kasvien viljelytyöt huo-
mioiden kehitysasteen ja olo-
suhteet viljelykokonaisuu-
dessa 

tunnistaa asiantuntijan 
avulla työtehtävissään ta-
loudellisuuteen ja tuotta-
vuuteen vaikuttavia teki-
jöitä 

tunnistaa työtehtävissään 
vaiheita, joilla voidaan vai-
kuttaa työn lopputuloksen te-
hokkuuteen, tuottavuuteen ja 
taloudellisuuteen 

toimii tehokkaasti, tuottavasti 
ja taloudellisesti yrityksen 
laatu- ja ympäristöjärjestel-
mien mukaisesti noudattaen 
voimassaolevia viranomais-
määräyksiä 

Taimistotuotteiden nosta-
minen, lajitteleminen, 
kauppakunnostaminen, 
pakkaaminen ja varastoi-
minen 

käsittelee tuotteita asian-
tuntijan ohjeiden mukaan 

käsittelee tuotteita taimityy-
pin edellyttämällä tavalla ja 
perustelee työmenetelmät 

käsittelee tuotteita taimityy-
pin edellyttämällä tavalla 
huomioiden niiden laadun 

noudattaa kauppakunnos-
tusvaatimuksia alkuohjauk-
sen jälkeen 

toimii kauppakunnostus-oh-
jeiden ja – vaatimusten mu-
kaisesti 

toimii kauppakunnostus-oh-
jeiden ja – vaatimusten mu-
kaisesti ja merkitsee tuotteet 
laatuvaatimusten mukaisesti 

Taimitarhakasvien tuotta-
minen kestävän kehityk-
sen mukaisesti 

käyttää alkuohjauksen jäl-
keen ekologisesti kestäviä 
materiaaleja, tuotteita, väli-
neitä ja menetelmiä 

käyttää ekologisesti kestäviä 
materiaaleja, tuotteita, väli-
neitä ja menetelmiä 

valitsee ja käyttää ekologi-
sesti kestäviä materiaaleja, 
tuotteita, välineitä ja mene-
telmiä 

lajittelee ja kierrättää ohjei-
den mukaan mm. orgaani-
sia jätteitä, kemikaaleja, 
muovia ja pakkausmateri-
aaleja 

lajittelee ja kierrättää mm or-
gaanisia jätteitä, kemikaa-
leja, muovia ja pakkausmate-
riaaleja sekä ottaa huomioon 
valinnoissaan tuotteiden, vä-
lineiden ja menetelmien ym-
päristöystävällisyyden 

lajittelee ja kierrättää mm or-
gaanisia jätteitä, kemikaa-
leja, muovia ja pakkausmate-
riaaleja sekä ottaa huomioon 
valinnoissaan tuotteiden, vä-
lineiden ja menetelmien ym-
päristöystävällisyyden ja ke-
hittää työyhteisönsä toimin-
taa kestävämpään suuntaan 

Työn tuloksellisuuden ar-
vioiminen taimitarhakas-
vien tuotannossa 

arvioi työnsä onnistumista. arvioi työnsä onnistumista ja 
perustelee kulloinkin käytet-
tyä työmenetelmää. 

tekee havaintoja kasvus-
toista sekä työn laadusta ja 
perustelee kulloinkin käytet-
tyä työmenetelmää. 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Viljelysuunnitelman laati-
minen 

laatii ajoittain ohjattuna tai 
asiantuntijan avulla viljely-
suunnitelman tuotantota-
van mukaisesti 

laatii viljelysuunnitelman tuo-
tantotavan mukaisesti käyt-
täen ohjeita 

laatii tuotantotavan mukaisen 
viljelysuunnitelman huomioi-
den laatuvaatimukset ja vi-
ranomaismääräykset 

Kasvualustan viljelykun-
non arvioiminen ja ylläpi-
täminen 

ottaa näytteet alkuohjauk-
sen jälkeen viljavuusana-
lyysiä varten 

ottaa näytteet ohjeiden mu-
kaan viljavuusanalyysiä var-
ten 

ottaa näytteet viljavuusana-
lyysiä varten 



37 
  

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puutarhatalouden perustutkinto 

 

arvioi ja tulkitsee ohjattuna 
kasvualustan viljelykuntoa 

arvioi ja tulkitsee kasvualus-
tan viljelykuntoa 

arvioi ja tulkitsee kasvualus-
tan viljelykuntoa 

tekee ajoittain ohjattuna 
tarvittavat kasvualustan vil-
jelykuntoa ylläpitävät toi-
menpiteet 

tekee ohjeiden mukaan tar-
vittavat kasvualustan viljely-
kuntoa ylläpitävät toimenpi-
teet 

tekee tarvittavat kasvualus-
tan viljelykuntoa ylläpitävät 
toimenpiteet 

Lisäys- (esim. siemen-, 
pistokas-, jakaminen, 
varttaminen), istutus-, 
hoito- ja nostotöiden 
sekä viljelymuistiinpano-
jen tekeminen 

tekee alkuohjauksen jäl-
keen lisäys-, istutus-, hoito- 
ja nostotöitä yleisimpiä ma-
teriaaleja ja välineitä käyt-
täen tuotantotavan mukai-
sesti 

tekee lisäys-, istutus-, hoito- 
ja nostotöitä oikea-aikaisesti 
sekä käyttää tilanteeseen so-
pivia menetelmiä, materiaa-
leja ja välineitä tuotantotavan 
mukaisesti 

tekee lisäys-, istutus-, hoito- 
ja nostotyöt oikea-aikaisesti 
sekä käyttää tilanteeseen so-
pivia menetelmiä, materiaa-
leja ja välineitä ja arvioi työ-
tänsä tuotantotavan mukai-
sesti 

tekee alkuohjauksen jäl-
keen tarvittavat viljelymuis-
tiinpanot 

tekee tarvittavat viljelymuis-
tiinpanot 

tekee tarvittavat viljelymuis-
tiinpanot yrityksen ohjeita 
noudattaen 

tekee ohjattuna kasvatus-
menetelmän mukaisia kas-
vunsäätötoimenpiteitä tai-
mitarhatuotannon kasveille 

tekee ohjeesta kasvatusme-
netelmän mukaisia kasvun-
säätötoimenpiteitä taimitar-
hatuotannon kasveille 

tekee työssään kasvatusme-
netelmän mukaisia kasvun-
säätötoimenpiteitä taimitar-
hatuotannon kasveille 

Varastointi- tai kauppa-
kunnostustöiden tekemi-
nen taimitarhatuotan-
nossa 

tekee työt ja merkitsee 
tuotteet sekä tekee kirjauk-
set 

tekee työvaiheet ja merkitsee 
tuotteet sekä tekee kirjaukset 

tekee työvaiheet ja merkitsee 
tuotteet sekä tekee kirjaukset 
oikein 

Taimitarhatuotannon ko-
neiden ja laitteiden käyt-
täminen 

käyttää koneita, laitteita ja 
työvälineitä tutuissa työti-
lanteissa tarviten ajoittain 
ohjausta 

valitsee työhön tarkoituksen-
mukaiset koneet, laitteet ja 
työvälineet sekä käyttää niitä 
tutuissa työtilanteissa 

valitsee työhön tarkoituksen-
mukaiset koneet, laitteet ja 
työvälineet sekä käyttää niitä 
vaihtelevissa työtilanteissa 

Laatu- ja ympäristöjärjes-
telmien noudattaminen 
taimitarhatuotannossa 

noudattaa sääntöjä ja vaa-
timuksia ohjeiden mukaan. 

noudattaa sääntöjä ja vaati-
muksia ohjeiden mukaan. 

toimii sääntöjen ja vaatimus-
ten edellyttämällä tavalla. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kasvien tunnistaminen ja 
tiedon hankkiminen 

tunnistaa työssään taimi-
tarhatuotannon kasveja 
sekä alkuohjauksen jäl-
keen tunnistaa kasveja eri 
kehitysvaiheissa 

tunnistaa työssään yleisim-
piä taimitarhatuotannon kas-
veja eri kehitysvaiheissa ja 
osaa niiden tieteelliset nimet 

tunnistaa työssään myös 
harvinaisempia taimitarha-
tuotannon kasveja eri kehi-
tysvaiheissa ja osaa niiden 
tieteelliset nimet 

etsii lisätietoja taimitarha-
kasvien viljelystä sekä 
kauppakunnostamisesta 
ajoittain ohjattuna 

etsii lisätietoja taimitarhakas-
vien viljelystä sekä kauppa-
kunnostamisesta 

etsii itsenäisesti lisätietoja 
taimitarhakasvien viljelystä 
sekä kauppakunnostami-
sesta 

Taimitarhakasvien tuotta-
minen 

valitsee yleisimmät kasvi-
kohtaiset lisäys- ja kasva-
tusmenetelmät sekä tun-
nistaa taimityyppejä 

valitsee kasvikohtaiset li-
säys- ja kasvatusmenetelmät 
sekä tunnistaa taimityypit 

valitsee muuttuvissa tilan-
teissa kasvikohtaiset lisäys- 
ja kasvatusmenetelmät sekä 
tunnistaa taimityypit 

soveltaa ohjauksen jälkeen 
kasvibiologian ja     -fysio-
logian tietoja taimitarhakas-
vien kasvun säätämisessä 
eri viljelyvaiheissa ja varas-
toinnissa tunnistaen ilmas-
tolliset tekijät 

soveltaa ohjeesta kasvibiolo-
gian ja -fysiologian tietoja tai-
mitarhakasvien kasvun sää-
tämisessä eri viljelyvaiheissa 
ja varastoinnissa huomioiden 
ilmastolliset tekijät 

soveltaa kasvibiologian ja -
fysiologian tietoja taimitarha-
kasvien kasvun säätämi-
sessä eri viljelyvaiheissa ja 
varastoinnissa huomioiden il-
mastolliset tekijät 

valitsee ohjauksen jälkeen 
taimitarhakasveille soveltu-
vat kasvualustat 

valitsee taimitarhakasveille 
soveltuvat kasvualustat ja 
tuntee niiden ominaisuuksia 

valitsee taimitarhakasveille 
soveltuvat kasvualustat sekä 
tarvittaessa valmistaa oikeat 
kasvualustat niiden ominai-
suuksien mukaan 

käyttää ohjauksen jälkeen 
viljavuustutkimuksen tietoja 
kasvualustan kalkituksessa 
ja lannoituksessa 

käyttää viljavuustutkimuksen 
tietoja hyväksi kasvualustan 
kalkituksessa ja lannoituk-
sessa 

käyttää perustellusti vilja-
vuustutkimuksen tietoja kas-
vualustan kalkituksessa ja 
lannoituksessa 

Kasvinsuojelutarpeen 
tunnistaminen 

tunnistaa yleisimpiä rikka-
kasveja, kasvitauteja ja tu-

tunnistaa yleisimpiä rikka-
kasveja, kasvitauteja ja tuho-

tunnistaa yleisimmät rikka-
kasvit, kasvitaudit ja tuholai-
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holaisia sekä ohjattuna va-
litsee tarkoituksenmukai-
sen torjuntamenetelmän 

laisia sekä valitsee tilantee-
seen tarkoituksenmukaisen 
torjuntamenetelmän 

set sekä valitsee perustel-
lusti tilanteeseen tarkoituk-
senmukaisen torjuntamene-
telmän 

Viljelyn kannattavuuden 
arvioiminen 

laskee tuotannon kannatta-
vuuteen vaikuttavia teki-
jöitä asiantuntijan avulla. 

selvittää ja laskee keskeisiä 
tuotannon kannattavuuteen 
vaikuttavia tekijöitä. 

selvittää, laskee ja vertailee 
tuotannon kannattavuuteen 
vaikuttavia tekijöitä. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman ja 
pyytää tarvittaessa asiantun-
tijan apua 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman ja 
soveltaa aiemmin oppi-
maansa 

selviytyy tutuista tilanteista 
työtehtävissään 

selviytyy muuttuvista valinta-
tilanteista neuvoteltuaan työ-
yhteisön muiden jäsenten 
kanssa 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

tunnistaa työssään tieto-
pohjaan perustuvia ratkai-
suja 

soveltaa asiantuntijan avulla 
työssään tuloksellisen toi-
minnan tietopohjaa 

soveltaa työssään laaduk-
kaan ja tuloksellisen toimin-
nan tietopohjaa 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

toimii työyhteisön sääntö-
jen mukaan 

keskustelee ja kuuntelee 
sekä omaksuu annetut oh-
jeet 

keskustelee, kuuntelee ja ot-
taa huomioon toisten mielipi-
teet omissa ratkaisuissaan 

toimii työyhteisön jäsenenä 
tutuissa vuorovaikutustilan-
teissa 

sopeutuu hyvin työyhteisön 
jäseneksi, ottaa vastaan pa-
lautetta ja muuttaa tarvitta-
essa toimintaansa 

toimii tasavertaisena jäse-
nenä työyhteisössä ottaen 
huomioon muiden mielipiteet 

pystyy toimimaan erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä ja pyytää tarvitta-
essa apua 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä 

tukee ja auttaa muita sekä 
ottaa työskentelyssään huo-
mioon seuraavan työvaiheen 
ja työntekijän 

arvioi toimintaansa keskustelee oma-aloitteisesti 
toiminnastaan 

keskustelee oma-aloitteisesti 
ja luontevasti toiminnastaan, 
sekä haluaa kehittää yhteis-
työtaitojaan 

Ammattietiikka toimii rehellisesti, vastuun-
tuntoisesti ja sovittujen 
käytänteiden mukaisesti 
tehdessään annettuja työ-
tehtäviä 

toimii avoimesti, rehellisesti, 
vastuuntuntoisesti ja sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti 
tehdessään annettuja työteh-
täviä ja arvostaa omaa työ-
tään 

toimii avoimesti, rehellisesti, 
vastuuntuntoisesti ja sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti 
tehdessään annettuja työteh-
täviä sekä viihtyy ja arvostaa 
omaa työtään 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyvyn edistämi-
nen 

noudattaa ohjauksen jäl-
keen työturvallisuusohjeita 
ja käyttää työkohtaisia suo-
javarusteita. 

noudattaa määräysten mu-
kaisia työturvallisuusohjeita 
ja käyttää työkohtaisia suoja-
varusteita ja työskentelee er-
gonomisesti. 

noudattaa määräysten mu-
kaisia työturvallisuusohjeita 
ja käyttää työkohtaisia suoja-
varusteita ja työskentelee er-
gonomisesti sekä kehittää 
omaa turvallista työskentely-
ään. 
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2.5.2 KASVIRYHMÄN TUOTTAMINEN 10 osp 

 

 Yrttien tuottaminen 

 Erikoiskasvien tuottaminen 

 Ryhmäkasvien tuottaminen 

 Kasvihuonevihannesten tuottaminen 

 Marjojen tuottaminen 
(opiskelija voi valita tämän tutkinnon osan useamman kerran kohdennettuna eri kasviryhmiin) 

 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 suunnitella valitun kasviryhmän tuotantoprosessit valittua tuotantotapaa noudattaen 

 suunnitella työnsä 

 tehdä kasviryhmäkohtaisia viljely-, sadonkorjuu-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä 

 huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita, laitteita ja työvälineitä 

 tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään 

 seurata alan kehitystä 

 ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä 

 edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 
 
TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 Valitun kasviryhmän viljelyn suunnittelu, tuottaminen ja jatkojalostus 

 Valitun kasviryhmän tuottaminen kestävän kehityksen mukaisesti (esim. tasapainoinen lannoitus; lajikkeen 
valinta, kestävyys ja monimuotoisuus; viljelymenetelmät, torjunta-aineiden käyttömäärää vähentävät 
toimenpiteet ja koneiden yhteiskäyttö) 

 Valitun kasviryhmän viljelysuunnitelman laatiminen 

 Kasvualustan viljelykunnon arvioiminen ja ylläpitäminen 

 Valitun kasviryhmän viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöiden tekeminen  

 Tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden käyttäminen sekä huoltaminen 

 kasviryhmän kasvien tunnistaminen ja tiedon hankkiminen 

 Valitun kasviryhmän viljelytekniikan valitseminen 

 Viljelyn kannattavuuden arvioiminen 

 Laatu- ja ympäristöjärjestelmien noudattaminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyvyn kehittäminen 
 

 
OPINTOJAKSOT:  

Kasviryhmän viljely 5 osp (Yrttien viljely, erikoiskasvien viljely, ryhmäkasvien viljely, kasihuonevihannesten viljely tai 
marjojen viljely) 
Työskentely valitun kasviryhmän tuotannossa 5 osp ( työskentely yrttitilalla, erikoiskasvituotannossa, ryhmäkasvituo-
tannossa kasvihuonevihannestuotannossa tai marjaviljelmällä) 
  
Kasviryhmän viljely 5 osp 
Keskeinen sisältö: 

 suunnitella valitun kasviryhmän tuotantoprosessia 

 työskennellä valitun kasviryhmän parissa tehden viljely-, sadonkorjuu-, varastointi-, kauppakunnostus- tai 
jatkojalostustöitä 

 viljelymuistiinpanojen tekeminen 

 noudattaa työturvallisuutta ja kestävän kehityksen toimintatapoja  

 koneiden, laitteiden ja työvälineiden turvallinen käyttö ja päivittäishuolto huoltokirjan mukaan 

 tuotannon kannattavuuden arviointia 

 tiedon hankinta ao. kasviryhmästä 

 viljelykasvien tunnistaminen 
 
Työskentely valitun kasviryhmän tuotannossa 5 osp (TOP) 
Keskeinen sisältö: 

 ajankohtaisten töiden tekeminen valitun kasviryhmän kanssa alan yrityksessä 
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 käyttää tuotantoketjuun kuuluvia koneita, laitteita ja työvälineitä turvallisesti 
toimii avoimesti, rehellisesti ja vastuullisesti ja sovittujen käytänteiden mukaisesti 

 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja. Tutkinnon osa voidaan suorittaa myös kokonaan työssäoppimalla. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan: jatkuvalla palautteen antamisella opintojen edistyessä suullisesti ja/tai kirjallisesti. Oppimistehtävät ja käy-
tännön työtehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.  Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojakso, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen 
näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muo-
dostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa 
vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-
nilla. Tämän tutkinnon osan arvosana muodostuu ko. kasveja viljelevällä puutarhatilalla tai oppilaitoksen puutarhalla 
tapahtuvan näytön avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):  

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja tekemällä ajankohtaisia kasvin vilje-
lyyn, sadon käsittelyyn/jatkojalostukseen liittyviä töitä, tilojen puhtaana- ja kunnossapitotöitä. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai am-
matillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoitta-
misen kattavuus varmistuu. 
  
Muu osaamisen arviointi 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä  katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelun, oppimistehtävien ja työskentelyn 
seurannan avulla. 
 
Mahdolliset tutkinnon osan erillispätevyydet ja niiden arviointi esim. passit 

Hygieniapassin suorittaminen, jos tuotteita jatkojalostetaan. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 
 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 
 Opiskelijan kannustaminen ja motivointi sekä sitouttaminen opiskeluun positiivisen palautteen antamisella 

 
Työssäoppimisesta ja näytösitä tiedottaminen 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon ja kukka- ja puutarhakauppatoiminnan osaamisalan Kasviryh-
män tuottaminen tutkinnon osan 10 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä, joka voidaan tehdä jonkun toisen tutkinnon osan kanssa yh-
dessä, mutta arvioidaan omana tutkinnon osana. 
  
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja tekemällä ajankohtaisia kasvin vilje-
lyyn, sadon käsittelyyn/jatkojalostukseen liittyviä töitä, tilojen puhtaana- ja kunnossapitotöitä. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä. 
  
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 

 Yrttien viljely 
 Ryhmäkasvien viljely 
 Kasvihuonevihannesten viljely (Kasvihuonevihanneksen paikalle voidaan muuttaa ko. kasvi) 
 Marjojen viljely 

 Erikoiskasvin viljely (Erikoiskasvin paikalle voidaan muuttaa ko. kasvi) 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 
Näyttö tehdään alan yrityksessä, jossa viljellään ko. kasviryhmää. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
(x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Valitun kasviryhmän vilje-
lyn suunnitteleminen 

suunnittelee ja arvioi vilje-
lyä tuotantotavan mukai-
sesti tutuissa tilanteissa 
ajoittain ohjattuna tai ryh-
män mukana 

suunnittelee ja arvio viljelyä 
tuotantotavan mukaisesti ja 
selviytyy muuttuvissa tilan-
teissa 

suunnittelee ja arvioi viljelyä 
tuotantotavan mukaisesti 
sekä selviytyy muuttuvissa ti-
lanteissa ja kehittää työtapo-
jaan 

Valitun kasviryhmän tuot-
taminen tai jatkojalosta-
minen 

toteuttaa tuotantosuunnitel-
maa tuotantotavan mukai-
sesti tutussa työympäris-
tössä 

toteuttaa tuotantosuunnitel-
maa tuotantotavan mukai-
sesti ohjeita käyttäen 

työskentelee sujuvasti työ-
vaiheesta toiseen tuotanto-
suunnitelman ja tuotantota-
van mukaisesti kehittäen työ-
tään 

työskentelee jatkojalostus-
prosesseissa asiantuntijan 
avustuksella ja noudattaa 
hygieniaohjeita  

työskentelee jatkojalostus-
prosesseissa ohjeiden mu-
kaisesti ja noudattaa hygie-
niaohjeita 

työskentelee jatkojalostus-
prosesseissa omatoimisesti 
ohjeiden mukaisesti ja nou-
dattaa hygieniaohjeita 

työskentelee tavallisim-
missa työtehtävissä 

työskentelee kasvien viljely-
töissä huomioiden kehitysas-
teet ja olosuhteet 

työskentelee kasvien viljely-
töissä huomioiden kehitysas-
teet ja olosuhteet viljelykoko-
naisuudessa 

arvioi työnsä onnistumista arvioi työnsä onnistumista ja 
perustelee kulloinkin käytet-
tyä työmenetelmää 

tekee havaintoja kasvus-
toista sekä työn laadusta ja 
perustelee kulloinkin käytet-
tyä työmenetelmää 

Valitun kasviryhmän tuot-
taminen kestävän kehi-
tyksen mukaisesti (esim. 
tasapainoinen lannoitus; 
lajikkeen valinta, kestä-
vyys ja monimuotoisuus; 
viljelymenetelmät, tor-
junta-aineiden käyttö-
määrää vähentävät toi-
menpiteet ja koneiden 
yhteiskäyttö) 

käyttää alkuohjauksen jäl-
keen ekologisesti kestäviä 
materiaaleja, tuotteita, väli-
neitä ja menetelmiä 

käyttää ekologisesti kestäviä 
materiaaleja, tuotteita, väli-
neitä ja menetelmiä 

valitsee ja käyttää ekologi-
sesti kestäviä materiaaleja, 
tuotteita, välineitä ja mene-
telmiä 

noudattaa ohjeiden mu-
kaan viljelykasvien ravinne-
suosituksia 

noudattaa viljelykasvien ra-
vinnesuosituksia ja ymmär-
tää sen merkityksen 

noudattaa ja toimii viljelykas-
vien ravinnesuositusten mu-
kaisesti ja ymmärtää sen 
merkityksen kestävän kehi-
tyksen kannalta 

lajittelee ja kierrättää ohjei-
den mukaan mm. orgaani-
sia jätteitä, kemikaaleja, 
muovia ja pakkausmateri-
aaleja. 

lajittelee ja kierrättää mm or-
gaanisia jätteitä, kemikaa-
leja, muovia ja pakkausmate-
riaaleja sekä ottaa huomioon 
valinnoissaan tuotteiden, vä-
lineiden ja menetelmien ym-
päristöystävällisyyden. 

lajittelee ja kierrättää mm or-
gaanisia jätteitä, kemikaa-
leja, muovia ja pakkausmate-
riaaleja sekä ottaa huomioon 
valinnoissaan tuotteiden, vä-
lineiden ja menetelmien ym-
päristöystävällisyyden ja ke-
hittää työyhteisönsä toimin-
taa kestävämpään suuntaan. 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Valitun kasviryhmän vilje-
lysuunnitelman laatimi-
nen 

laatii ohjattuna tai asiantun-
tijan avulla viljelysuunnitel-
man tuotantotavan mukai-
sesti 

laatii viljelysuunnitelman tuo-
tantotavan mukaisesti ohjeita 
käyttäen  

laatii viljelysuunnitelman tuo-
tantotavan mukaisesti huo-
mioiden 

Kasvualustan viljelykun-
non arvioiminen ja ylläpi-
täminen 

ottaa näytteet alkuohjauk-
sen jälkeen viljavuusana-
lyysiä varten 

ottaa näytteet ohjeiden mu-
kaan viljavuusanalyysiä var-
ten 

ottaa näytteet viljavuusana-
lyysiä varten 

arvioi ja tulkitsee ajoittain 
ohjattuna kasvualustan vil-
jelykuntoa  

arvioi ja tulkitsee kasvualus-
tan viljelykuntoa 

arvioi ja tulkitsee kasvualus-
tan viljelykuntoa 
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tekee ajoittain ohjattuna 
tarvittavat kasvualustan vil-
jelykuntoa ylläpitävät toi-
menpiteet 

tekee ohjeiden mukaan tar-
vittavat kasvualustan viljely-
kuntoa ylläpitävät toimenpi-
teet 

tekee tarvittavat kasvualus-
tan viljelykuntoa ylläpitävät 
toimenpiteet 

Valitun kasviryhmän vil-
jely-, varastointi-, kaup-
pakunnostus- tai jatkoja-
lostustöiden tekeminen  

tekee tuotantotavan mukai-
set työt ja työhön liittyvät 
kirjaukset ajoittain ohjat-
tuna 

tekee tuotantotavan mukai-
set työvaiheet ja tarvittavat 
kirjaukset oikeassa järjestyk-
sessä ja on työssään huolel-
linen 

tekee tuotantotavan mukai-
set työvaiheet ja tarvittavat 
kirjaukset oikein ja työsken-
telee sujuvasti, omatoimi-
sesti sekä huolellisesti 

Tuotantoon liittyvien ko-
neiden ja laitteiden käyt-
täminen sekä huoltami-
nen 

käyttää koneita, laitteita ja 
työvälineitä turvallisesti tu-
tuissa työtilanteissa tarvi-
ten ajoittain ohjausta 

valitsee ohjeesta tuotanto-
ketjuun kuuluvat koneet, lait-
teet ja työvälineet sekä käyt-
tää niitä turvallisesti tutuissa 
työtilanteissa 

valitsee tuotantoketjuun kuu-
luvat koneet, laitteet ja työvä-
lineet sekä käyttää niitä tur-
vallisesti vaihtelevissa työti-
lanteissa 

tekee ohjeiden mukaan ko-
neiden päivittäiset huolto-
työt. 

tekee koneiden päivittäiset 
huoltotarkistukset. 

tekee itsenäisesti koneiden 
päivittäiset huollot ja huolto-
tarkistukset huoltokirjojen oh-
jeita noudattaen. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kasviryhmän kasvien 
tunnistaminen ja tiedon 
hankkiminen 

tunnistaa työssään viljely-
kasveja 

tunnistaa työssään viljelykas-
veja ja osaa niiden tieteelli-
set suvut 

tunnistaa työssään viljelykas-
veja eri kehitysvaiheissa ja 
osaa niiden tieteelliset nimet 

etsii lisätietoja tuotantome-
netelmistä, kauppakunnos-
tamisesta sekä jatkojalos-
tamisesta ajoittain ohjat-
tuna 

etsii lisätietoja tuotantomene-
telmistä, kauppakunnostami-
sesta sekä jatkojalostami-
sesta 

etsii lisätietoja tuotantomene-
telmistä, kauppakunnostami-
sesta ja jatkojalostamisesta 
sekä soveltaa tietoa omaan 
työskentelyyn 

Valitun kasviryhmän vilje-
lytekniikan valitseminen 

huomioi viljelykasvin viljely-
ominaisuudet ja valitsee 
ohjauksen jälkeen tuotan-
tomenetelmään soveltuvan 
viljelytekniikan 

ottaa työskentelyssään huo-
mioon viljelykasvin viljelyomi-
naisuudet sekä vertailee ja 
valitsee soveltuvan viljelytek-
niikan tuotantomenetelmän 
mukaisesti 

ottaa työskentelyssään huo-
mioon viljelykasvin viljelyomi-
naisuudet ja ymmärtää nii-
den vaikutuksen sadonmuo-
dostukseen sekä vertailee ja 
valitsee soveltuvan viljelytek-
niikan tuotantomenetelmän 
mukaisesti 

Viljelyn kannattavuuden 
arvioiminen 

laskee tuotannon kannatta-
vuuteen vaikuttavia teki-
jöitä asiantuntijan avulla 

selvittää ja laskee keskeisiä 
tuotannon kannattavuuteen 
vaikuttavia tekijöitä 

selvittää, laskee ja vertailee 
tuotannon kannattavuuteen 
vaikuttavia tekijöitä 

Laatu- ja ympäristöjärjes-
telmien noudattaminen 

noudattaa sääntöjä ja vaa-
timuksia ajoittain ohjattuna. 

noudattaa sääntöjä ja vaati-
muksia ohjeiden mukaisesti. 

toimii sääntöjen ja vaatimus-
ten edellyttämällä tavalla. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman ja 
pyytää tarvittaessa asiantun-
tijan apua 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman ja 
soveltaa aiemmin oppi-
maansa 

selviytyy tutuista tilanteista 
työtehtävissään 

selviytyy muuttuvista valinta-
tilanteista neuvoteltuaan työ-
yhteisön muiden jäsenten 
kanssa 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

tunnistaa työssään tieto-
pohjaan perustuvia ratkai-
suja 

soveltaa asiantuntijan avulla 
työssään tuloksellisen toi-
minnan tietopohjaa 

soveltaa työssään laaduk-
kaan ja tuloksellisen toimin-
nan tietopohjaa 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

toimii työyhteisön sääntö-
jen mukaan 

keskustelee ja kuuntelee 
sekä omaksuu annetut oh-
jeet 

keskustelee, kuuntelee ja ot-
taa huomioon toisten mielipi-
teet omissa ratkaisuissaan 

toimii työyhteisön jäsenenä 
tutuissa vuorovaikutustilan-
teissa 

sopeutuu hyvin työyhteisön 
jäseneksi, ottaa vastaan pa-
lautetta ja muuttaa tarvitta-
essa toimintaansa 

toimii tasavertaisena jäse-
nenä työyhteisössä ottaen 
huomioon muiden mielipiteet 
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pystyy toimimaan erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä ja pyytää tarvitta-
essa apua 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä 

tukee ja auttaa muita sekä 
ottaa työskentelyssään huo-
mioon seuraavan työvaiheen 
ja työntekijän 

arvioi toimintaansa keskustelee oma-aloitteisesti 
toiminnastaan 

keskustelee oma-aloitteisesti 
ja luontevasti toiminnastaan, 
sekä haluaa kehittää yhteis-
työtaitojaan 

Ammattietiikka toimii rehellisesti, vastuun-
tuntoisesti ja sovittujen 
käytänteiden mukaisesti 
tehdessään annettuja työ-
tehtäviä 

toimii avoimesti, rehellisesti, 
vastuuntuntoisesti ja sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti 
tehdessään annettuja työteh-
täviä ja arvostaa omaa työ-
tään 

toimii avoimesti, rehellisesti, 
vastuuntuntoisesti ja sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti 
tehdessään annettuja työteh-
täviä sekä viihtyy ja arvostaa 
omaa työtään 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyvyn kehittämi-
nen 

noudattaa ohjauksen jäl-
keen työturvallisuusohjeita 
ja käyttää työkohtaisia suo-
javarusteita 

noudattaa määräysten mu-
kaisia työturvallisuusohjeita 
ja käyttää työkohtaisia suoja-
varusteita ja työskentelee er-
gonomisesti 

noudattaa määräysten mu-
kaisia työturvallisuusohjeita 
ja käyttää työkohtaisia suoja-
varusteita ja työskentelee er-
gonomisesti sekä kehittä 
omaa turvallista työskentelyä 

pitää oman työympäris-
tönsä siistinä. 

pitää työympäristönsä siis-
tinä ja ylläpitää omalla toi-
minnallaan hyvää siisteyttä 
ja järjestystä. 

ylläpitää ja kehittää työympä-
ristön toimivuutta. 
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2.5.3 VILJELYTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN 10 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 suunnitella käyttö-, huolto- ja korjaustehtäviä 

 käyttää koneita ja laitteita puutarhatuotannon viljelytöissä tuotannon aloittain (esim. traktori, viljely- ja 
sadonkorjuukoneet, kauppakunnostuskoneet ja -laitteet, varasto- ja kasvunsäätöautomatiikka) 

 tehdä huolto- ja pienimuotoisia korjaustöitä koneille ja laitteille 

 seurata alansa kehitystä 

 ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä 

 edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 Kone- ja laitetyön suunnitteleminen puutarhatuotannon viljelytöissä 

 Koneiden ja laitteiden huolto- ja korjaustöiden suunnitteleminen ja toteuttaminen puutarhatuotannon 
viljelytöissä 

 Kestävän kehityksen mukainen toiminta viljelykoneiden ja laitteiden huoltamisessa, käyttämisessä ja 
korjaamisessa 

 Koneiden ja laitteiden huoltaminen ja käyttäminen puutarhatuotannon viljelytöissä 

 Työvälineiden ja materiaalien käyttäminen puutarhatuotannon huolto- ja korjaustöissä 

 Käyttö- ja huolto-ohjekirjojen käyttäminen 

 Huoltomateriaalien ominaisuuksien selvittäminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyvyn kehittäminen 
 
Voidaan suoritta työssäoppimisena puutarhatilalla, jossa koneiden ja laitteiden huoltoa ja käyttöä sekä korjaamista. 
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja 
Tutkinnon osa tehdään puutarha-alan yrityksessä työssäoppimisena edellyttäen että puutarhalla on erilaisia puutarha-
alan koneita ja laitteita ja työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijaa ao. koneiden ja laitteiden hallintaan viljelytöitä teh-
dessä ja niiden huoltoon. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan: käytännön työssä puutarhalla koneita ja laitteita käyttäessä ja huoltaessa. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee 
olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.  Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa 
ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tämän 
tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen arvosanasta. 
 
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):  

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä puutarhatuotannon viljelytöitä viljelyteknolo-
giaa hyödyntäen ja viljelykoneiden ja -laitteiden huolto- ja korjaustöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kri-



46 
  

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puutarhatalouden perustutkinto 

 

teereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmis-
tuu.  
 
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia): 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-
totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelulla ja käytännön 
töitä tekemällä sekä oppimistehtävillä /portfoliolla. 
 
Mahdolliset tutkinnon osan erillispätevyydet ja niiden arviointi esim. passit 

Koneiden käytön niin vaatiessa opiskelija hankkii traktori- tai ajokortin. 
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 

 Osaamisen kartoitus tutkinnon osan alkaessa ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivitys 

 Työssäoppimiseen ja näyttöön perehdyttäminen 

 Opiskelijan kannustaminen ja motivointi työssäoppimispaikalla käydessä ja kannustavan palautteen antami-
nen 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon osaamisalan Viljelyteknologian hyödyntämisen tutkinnon 
osan 10 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu koko näytöstä. 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä puutarhatuotannon viljelytöitä viljelyteknolo-
giaa hyödyntäen ja viljelykoneiden ja -laitteiden huolto- ja korjaustöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kri-
teereitä. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 

 Viljelyteknologian hyödyntäminen kasvihuonetuotannon töissä 

 Viljelyteknologian hyödyntäminen avomaatuotannon töissä 

 Viljelyteknologian hyödyntäminen taimistotöissä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT  

 
Avomaavihannesviljelmä, kasvihuonevihannesviljelmä tai taimistoviljelmä, jossa puutarha-alan koneiden ja laitteiden 
viljelykäyttöä ja huoltoa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
(x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kone- ja laitetyön suun-
nitteleminen ja toteutta-
minen puutarhatuotan-
non viljelytöissä 

suunnittelee ajoittain ohjat-
tuna ja toteuttaa alkuoh-
jauksen jälkeen puutarha-
tuotantoon liittyvän kone- ja 
laitetyötehtävän 

suunnittelee alkuohjauksen 
jälkeen ja toteuttaa puutarha-
tuotantoon liittyvän kone- ja 
laitetyötehtävän 

suunnittelee ja toteuttaa puu-
tarhatuotantoon liittyvän 
kone- ja laitetyötehtävän ja 
kehittää työskentelytapojaan 

arvioi työnsä onnistumista       arvioi työnsä onnistumista arvioi työnsä onnistumista ja 
perustelee arviotaan 

Koneiden ja laitteiden 
huolto- ja korjaustöiden 
suunnitteleminen ja to-
teuttaminen puutarhatuo-
tannon viljelytöissä 

suunnittelee ajoittain ohjat-
tuna ja tekee koneiden 
huoltoja korjaustöitä tu-
tuissa työtilanteissa tarvi-
ten ajoittain ohjausta 

suunnittelee ja tekee konei-
den huolto- ja korjaustöitä tu-
tuissa tilanteissa 

suunnittelee ja tekee konei-
den huolto- ja korjaustöitä 
vaihtelevissa tilanteissa 

Kestävän kehityksen mu-
kainen toiminta viljelyko-
neiden ja laitteiden huol-
tamisessa, käyttämi-
sessä ja korjaamisessa 

huoltaa ja korjaa koneita ja 
laitteita ajoittain ohjattuna 
käyttäen taloudellisesti ym-
päristöä säästäviä ratkai-
suja 

huoltaa ja korjaa koneita ja 
laitteita käyttäen taloudelli-
sesti ympäristöä säästäviä 
ratkaisuja 

huoltaa ja korjaa koneita ja 
laitteita käyttäen taloudelli-
sesti ympäristöä säästäviä 
ratkaisuja toimintaa kehittäen 

valitsee ja käyttää alkuoh-
jauksen jälkeen koneita te-
hokkaasti työkohteessa 

valitsee ja käyttää koneita 
sekä laitteita mitoittaen käy-
tön työkohteen mukaisesti 

valitsee, vertaa ja käyttää ko-
neita sekä laitteita mitoittaen 
käytön työkohteen mukai-
sesti taloudellisesti sekä te-
hokkaasti energiaa säästäen 

pitää työympäristönsä jär-
jestyksessä ja käsittelee jä-
temateriaaleja määräysten 
mukaisesti ajoittain ohjat-
tuna. 

pitää työympäristönsä järjes-
tyksessä ja käsittelee jäte-
materiaaleja määräysten mu-
kaisesti. 

pitää työympäristönsä hy-
vässä järjestyksessä sekä 
käsittelee jätemateriaaleja 
määräysten mukaisesti vaih-
televissa tilanteissa. 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Koneiden ja laitteiden 
käyttäminen puutarhatuo-
tannon viljelytöissä 

valitsee tuotantotoimintaan 
tarkoituksenmukaiset ko-
neet ja laitteet sekä käyttää 
niitä turvallisesti tutuissa 
työtilanteissa alkuohjauk-
sen jälkeen 

valitsee tuotantotoimintaan 
tarkoituksenmukaiset koneet 
ja laitteet sekä käyttää niitä 
turvallisesti tutuissa työtilan-
teissa 

valitsee tuotantotoimintaan 
tarkoituksenmukaiset koneet 
ja laitteet sekä käyttää niitä 
turvallisesti vaihtelevissa työ-
tilanteissa 

Työvälineiden ja materi-
aalien käyttäminen puu-
tarhatuotannon huolto- ja 
korjaustyössä 

valitsee ja käyttää perus- ja 
erikoistyövälineitä huolto- 
ja korjauskohteessa ajoit-
tain ohjattuna 

valitsee ja käyttää perus- ja 
erikoistyövälineitä huolto- ja 
korjauskohteessa 

valitsee omatoimisesti ja 
käyttää perus- ja erikoistyö-
välineitä huolto- ja korjaus-
kohteessa 

valitsee huoltokohteeseen 
tarkoituksenmukaiset ma-
teriaalit ja aineet ajoittain 
ohjattuna 

valitsee huoltokohteeseen 
tarkoituksenmukaiset materi-
aalit ja aineet 

vertailee ja valitsee huolto-
kohteeseen tarkoituksenmu-
kaiset materiaalit ja aineet 

Koneiden ja laitteiden 
huoltaminen ja korjaami-
nen puutarhatuotannon 
viljelytöissä 

tekee ajoittain ohjattuna 
huolto-ohjeita noudattaen 
huolto- ja korjaustöitä huo-
mioiden turvallisuusmää-
räykset sekä kirjaa tarvitta-
vat huoltotiedot 

tekee huolto-ohjeita noudat-
taen huolto- ja korjaustöitä 
huomioiden turvallisuusmää-
räykset sekä kirjaa tarvittavat 
huoltotiedot 

tekee omatoimisesti huolto-
ohjeita noudattaen huolto- ja 
korjaustöitä huomioiden tur-
vallisuusmääräykset sekä 
kirjaa tarvittavat huoltotiedot 

käsittelee jätemateriaaleja 
ohjeiden mukaisesti. 

käsittelee jätemateriaaleja 
ohjeiden mukaisesti. 

käsittelee jätemateriaaleja 
ohjeiden mukaisesti vaihtele-
vissa tilanteissa. 
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3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Käyttö- ja huolto-ohjekir-
jojen käyttäminen puutar-
hatuotannon viljelytöissä 

etsii tietoa puutarhatuotan-
non koneiden huoltami-
sesta ja toimii ajoittain oh-
jattuna käyttö- ja huolto-oh-
jekirjojen mukaisesti  

etsii tietoa puutarhatuotan-
non koneiden huoltamisesta 
ja toimii käyttö- ja huolto-oh-
jekirjojen mukaisesti 

etsii sujuvasti tietoa puutar-
hatuotannon koneiden huol-
tamisesta ja toimii käyttö- ja 
huolto-ohjekirjojen mukai-
sesti 

Huoltomateriaalien omi-
naisuuksien selvittämi-
nen 

osaa alkuohjauksen jäl-
keen hakea tietoa huolto-
töissä käytettävistä materi-
aaleista ja aineista. 

tunnistaa ja vertailee yleisim-
piä huoltotöissä käytettäviä 
materiaaleja ja aineita. 

tunnistaa huoltotöissä käytet-
tävien materiaalien ja ainei-
den ominaisuudet sekä valit-
see niistä tarkoituksenmukai-
set. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 
 

tunnistaa työtilanteeseen 
liittyvän ongelman 

tunnistaa työtilanteeseen 
liittyvän ongelman ja 
pyytää tarvittaessa apua 
sen ratkaisemiseksi 

tunnistaa työtilanteeseen 
liittyvän ongelman ja 
ratkaisee sen 
 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 
 

pystyy toimimaan erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä 
 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä 
 

toimii vastuullisesti ja 
tasavertaisesti erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä 

Ammattietiikka noudattaa työaikoja ja 
työohjeita 

noudattaa työaikoja ja 
työohjeita 

noudattaa työaikoja ja 
työohjeita 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyvyn 
kehittäminen 
 

noudattaa ohjauksen 
jälkeen työturvallisuusoh-
jeita ja omaa tulityötaidot. 
 

noudattaa määräysten 
mukaisia työturvallisuusoh-
jeita ja käyttää työkohtaisia 
suojavarusteita, työskentelee 
ergonomisesti sekä omaa tu-
lityötaidot. 
 

noudattaa määräysten 
mukaisia työturvallisuusoh-
jeita, käyttää työkohtaisia 
suojavarusteita, työskentelee 
ergonomisesti ja kehittää 
omaa turvallista työskentely-
ään sekä omaa tulityötaidot. 
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2.5.4 HAUTAUSMAIDEN VIHERALUEISTA HUOLEHTIMINEN 10 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 rakentaa ja ylläpitää hautausmaiden viheralueita 

 ylläpitää hautausmaiden kalusteita ja laitteita 

 käyttää hautausmaiden viheralueilla tarvittavia koneita ja työvälineitä 

 toimia työssään alueen erityispiirteiden vaatimalla tavalla 

 ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä 

 edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 
 
Tutkinnon osa tehdään työssäoppimalla hautausmaiden viheralueista huolehtimalla. 
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kesätöissä hautausmaan viheralueita hoitaessaan. 

 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suoritta-
minen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista arvioi-
daan käytännön työskentelyn ja oppimistehtävien avulla. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.  Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojakso, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen 
näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu 
ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaaditta-
vaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä hautausmaan rakentami-
seen tai ylläpitoon liittyviä töitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan 
jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 
muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
 
Muu osaamisen arviointi 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintoti-
laisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelun, oppimistehtävien 
/portfolion ja työskentelyn seurannan avulla. 
 
Mahdolliset tutkinnon osan erillispätevyydet ja niiden arviointi esim. passit 

Traktori- ja/tai ajokortti  
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 

 Opiskelijan kannustaminen ja motivointi positiivisen palautteen avulla 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

  
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon osaamisalan  Hautausmaiden viheralueista huolehtiminen tut-
kinnon osan 10 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu koko näytöstä. 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä hautausmaan rakenta-
miseen tai ylläpitoon liittyviä töitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkin-
non perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voi-
daan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoitta-
massa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla kuten haastattelun, oppimistehtävien /portfolion ja työskentelyn seurannan avulla. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 

 Hautausmaiden viheralueista huolehtiminen 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 

 Hautausmaan viheralueet 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
(X) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen 
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Hautausmaan viheraluei-
den rakentamisen ja yllä-
pitotöiden suunnittelemi-
nen 

suunnittelee työtään tu-
tuissa tilanteissa 

suunnittelee työtään ja sel-
viytyy muuttuvissa tilanteissa 

suunnittelee työtään, selviy-
tyy muuttuvissa tilanteissa ja 
kehittää työtapojaan 

 

arvioi työnsä onnistumista 
ohjattuna 

arvioi työnsä onnistumista arvioi työnsä onnistumista ja 
perustelee arviotaan 

 
tekee suunnitelmien mukai-
sia rakentamis- ja ylläpito-
töitä tarviten ajoittain oh-
jausta 

tekee suunnitelmien mukai-
sia rakentamis- ja ylläpito-
töitä tutuissa työtilanteissa 

tekee suunnitelmien mukai-
sia rakentamis- ja ylläpito-
töitä tehokkaasti ja järjestel-
mällisesti ja tekee myös 
muita kuin annettuja työteh-
täviä 

Kestävällä tavalla toimi-
minen hautausmaan työ-
tehtävissä 
 

käyttää ohjauksen jälkeen 
vähän ympäristöä kuormit-
tavia koneita ja laitteita 

käyttää vähän ympäristöä 
kuormittavia koneita ja lait-
teita 

valitsee ja käyttää vähän ym-
päristöä kuormittavia koneita 
ja laitteita 

lajittelee, kompostoi ja kier-
rättää ohjeiden mukaan 
syntyviä jätteitä sekä ottaa 
huomioon valinnoissaan 
materiaalien, koneiden, vä-
lineiden ja menetelmien 
ympäristöystävällisyyden. 

lajittelee, kompostoi ja kier-
rättää syntyviä jätteitä sekä 
ottaa huomioon valinnois-
saan materiaalien, koneiden, 
välineiden ja menetelmien 
ympäristöystävällisyyden. 

lajittelee, kompostoi ja kier-
rättää syntyviä jätteitä sekä 
ottaa huomioon valinnois-
saan materiaalien, koneiden, 
välineiden ja menetelmien 
ympäristöystävällisyyden ja 
kehittää toimintaa kestäväm-
pään suuntaan. 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Kasvillisuusalueiden ra-
kentaminen hautaus-
maalle 

rakentaa nurmikon ja istut-
taa kasveja tarviten ajoit-
tain ohjausta 

rakentaa nurmikon ja istuttaa 
kasveja 

rakentaa nurmialueita ja is-
tuttaa kasveja 

Hautausmaan kasvilli-
suusalueiden hoitaminen 

hoitaa kasvillisuutta tu-
tuissa työtilanteissa, tarvi-
ten ajoittain ohjausta 

hoitaa kasvillisuutta tutuissa 
työtilanteissa 

hoitaa kasvillisuutta vaihtele-
vissa työtilanteissa 

Hautausmaan kalustei-
den ja kulkuväylien ylläpi-
täminen 

ylläpitää hautausmaan ka-
lusteita ja kulkuväyliä tu-
tuissa työtilanteissa, tarvi-
ten ajoittain ohjausta 

 

ylläpitää hautausmaan kalus-
teita ja kulkuväyliä tutuissa 
työtilanteissa 

ylläpitää hautausmaan kalus-
teita ja kulkuväyliä vaihtele-
vissa työtilanteissa 

Hautausmaan koneiden 
ja työvälineiden käyttämi-
nen 

käyttää koneita ja työväli-
neitä tutuissa työtilanteissa 
tarviten ajoittain ohjausta. 

käyttää koneita ja työväli-
neitä tutuissa työtilanteissa. 

valitsee työhön tarkoituksen-
mukaiset koneet ja työväli-
neet ja käyttää niitä vaihtele-
vissa työtilanteissa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Hautausmaan kasvilli-
suuden tunnistaminen 

tunnistaa yleisimmät hau-
tausmaan kasvit 

tunnistaa hautausmaan kas-
vit 

tunnistaa hautausmaan kas-
vit ja tietää niiden kasvupaik-
kavaatimukset 

Hautausmaan jätehuolto-
suunnitelman mukainen 
toiminta 

lajittelee jätteet. lajittelee jätteet ja hoitaa 
kompostia. 

lajittelee jätteet ja hoitaa 
kompostia sekä tuntee hau-
tausmaatoiminnan ympäris-
tövaikutukset. 
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4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tunnistaa työtilanteeseen 
liittyvän ongelman 

tunnistaa työtilanteeseen liit-
tyvän ongelman ja pyytää 
tarvittaessa apua sen ratkai-
semiseksi 

tunnistaa työtilanteeseen liit-
tyvän ongelman ja ratkaisee 
sen 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

toimii tutuissa vuorovaiku-
tustilanteissa annettujen 
ohjeiden mukaan 

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa tilanteen vaati-
malla tavalla 

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa tilanteen vaati-
malla tavalla ja tuo esille 
oman näkökantansa 

Ammattietiikka ottaa pukeutumisessaan ja 
käyttäytymisessään huomi-
oon alueen erikoisluonteen 

ottaa pukeutumisessaan ja 
käyttäytymisessään huomi-
oon alueen erikoisluonteen 

ottaa pukeutumisessaan ja 
käyttäytymisessään huomi-
oon alueen erikoisluonteen 

 noudattaa työaikoja ja työ-
ohjeita 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
työsuojeluohjeita. 

noudattaa työstä annettuja 
työsuojeluohjeita ja huomioi 
työympäristön turvallisuuden. 

noudattaa työstä annettuja 
työsuojeluohjeita ja huomioi 
työympäristön turvallisuuden 
sekä tiedottaa havaitsemis-
taan vaaroista. 
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2.5.9 VIHERRAKENTAMISEN KASVIEN KÄYTTÖ PIHASUUNNITTELUSSA 10 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 tunnistaa ja nimetä viheralueilla käytettäviä kasveja 

 etsiä tietoa kasveista ja niiden ominaisuuksista ja lajikohtaisesta hoidosta 

 suunnitella pienpihan tilanjaon, maastonmuotoilun, rakenteet, kasvillisuuden ja pintamateriaalit 

 valita pihan kasvit niiden ominaisuuksien ja kasvupaikkavaatimusten mukaan 

 laatia yleis- ja istutussuunnitelman sekä työselityksen 

 laatia suunnitelman kustannusarvion 

 neuvoa asiakasta kasvivalinnoissa ja kasvien hoidossa 

 noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. 
 
TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 Keskeinen sisältö: 

 Suunnitelman laatiminen viheralueelle 

 Kestävän kehityksen mukainen pihasuunnitelman laatiminen 

 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 

 Pienpihan toimintojen suunnitteleminen 

 Asiakkaan neuvominen 

 Kasvien tunnistaminen viheralueen yleis- tai istutussuunnitelman toteuttamista varten 

 Materiaalien käyttäminen viheralueella 

 Viheralueen yleis tai istutussuunnitelman piirtäminen 

 Kasvien ominaisuuksien huomioon ottaminen hoitotyössä 
 
Opintojaksot: Viherrakentamisen kasvien käyttö pihasuunnittelussa 5 osp 
                        Pihasuunnittelutöiden toteutus 5 osp 

 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Peruskoulun oppimäärä, ei edeltävyysopintoja alalta. 
Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella 
mm. seuraavissa sairauksissa: allergia, astma, epilepsia, näön heikkous ja vakava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan: 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä omakoti- tai rivitalopihan yleis- tai istutus-
suunnitelman ja siihen liittyvät työselitykset ja kustannusarvion. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava 
osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-
reitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana pääte-
tään osaamisen arvioinnin perusteella.  Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointi-
keskustelussa. Opintojaksot, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen 
tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta 
sekä tarvittaessa muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammatti-
osaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
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AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhurin perustutkinnon valinnaisen Viherrakentamisen kasvien käyttö pihasuunnittelussa tutkinnon osan 10 
osp  ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma . 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu viheralueen suunnitelman tekemisestä raportointeineen. Näyttö voi olla myös 
käytännön työtilanne viherrakentamisen alalta näyttösuunnitelmineen siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 

 Viherrakentamisen kasvien käyttö omakotitalon/rivitalon pihasuunnittelussa 

 Viherrakentamisen kasvien käyttö  
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT  

 
Viherrakennusalan ja puutarha-alan yritykset, oppilaitoksen oppimisympäristöt 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
(x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitelman laatiminen 
viheralueelle 

laatii ajoittain ohjattuna is-
tutussuunnitelman 

laatii alkuohjauksen jälkeen 
yleis- ja istutussuunnitelman 

laatii yleis- ja istutussuunni-
telman 

laatii ajoittain ohjattuna 
työselityksen ja kustannus-
arvion 

laatii työselityksen ja kustan-
nusarvion 

laatii työselityksen ja kustan-
nusarvion 

huomioi joitakin asiakkaan 
toiveita piharakentamisen 
vihersuunnittelussa 

huomioi asiakkaan toiveita 
piharakentamisen vihersuun-
nittelussa 

huomioi asiakkaan toiveita 
piharakentamisen vihersuun-
nittelussa ja esittää rakenta-
via ehdotuksia 

Kestävän kehityksen mu-
kainen pihasuunnitelman 
laatiminen 

suunnittelee ajoittain ohjat-
tuna ekologisesti kestävän 
pienpihan sekä suosittelee 
asiakkaalle pienemmän 
ympäristökuorman aiheut-
tavia tuotteita ja menetel-
miä. 

suunnittelee alkuohjauksen 
jälkeen ekologisesti kestävän 
pienpihan sekä suosittelee 
asiakkaalle pienemmän ym-
päristökuorman aiheuttavia 
tuotteita ja menetelmiä. 

suunnittelee ekologisesti 
kestävän pienpihan sekä 
suosittelee asiakkaalle pie-
nemmän ympäristökuorman 
aiheuttavia tuotteita ja mene-
telmiä. 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Pienpihan toimintojen 
suunnitteleminen 

mitoittaa ja sijoittaa pihan 
toiminnot ajoittain ohjattuna 

mitoittaa ja sijoittaa pihan toi-
minnot pääosin itsenäisesti 

mitoittaa ja sijoittaa pihan toi-
minnot itsenäisesti 

tekee alkuohjauksen jäl-
keen pihan yleissuunnitel-
man piirtämällä manuaali-
sesti 

tekee pihan yleis- ja istutus-
suunnitelman ohjeiden mu-
kaan piirtämällä manuaali-
sesti ja tietokoneavusteisesti 

tekee pihan yleis- ja istutus-
suunnitelman piirtämällä ma-
nuaalisesti ja tietokoneavus-
teisesti 

laatii alkuohjauksen jälkeen 
suunnitelma-asiakirjoja tie-
totekniikkaa hyödyntäen 

laatii suunnitelma-asiakirjoja 
tietotekniikkaa hyödyntäen 

laatii suunnitelma-asiakirjoja 
tietotekniikkaa hyödyntäen 

Asiakkaan neuvominen neuvoo asiakasta kasvien 
ja materiaalien valinnassa 
ja niiden hoidossa lähde-
materiaalin ja ajoittaisen 
ohjauksen avulla. 

neuvoo asiakasta kasvien ja 
materiaalien valinnassa ja 
niiden hoidossa lähdemateri-
aaliin tukeutuen. 

neuvoo asiakasta kasvien ja 
materiaalien valinnassa ja 
niiden hoidossa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Kasvien tunnistaminen 
viheralueen yleis- tai istu-
tussuunnitelman toteutta-
mista varten 

tunnistaa yleisimmät viher-
alueiden kasvit, nimeää ne 
suomalaisella ja tieteelli-
sellä nimellä sekä etsii lisä-
tietoja niistä 

tunnistaa yleisimpiä viheralu-
eiden kasveja ja viheralueilla 
käytettäviä luonnonkasveja, 
nimeää ne suomalaisella ja 
tieteellisellä nimellä sekä et-
sii lisätietoja niistä 

tunnistaa viheralueiden har-
vinaisempiakin kasveja sekä 
viheralueilla käytettäviä luon-
nonkasveja, nimeää ne suo-
malaisella ja tieteellisellä ni-
mellä sekä etsii itsenäisesti 
lisätietoja niistä 

Materiaalien käyttäminen 
viheralueella 

hyödyntää suunnitelmassa 
yleisimpiä viheralueilla käy-
tettäviä materiaaleja 

hyödyntää suunnitelmassa 
viheralueilla käytettäviä ma-
teriaaleja 

hyödyntää suunnitelmassa 
monipuolisesti viheralueilla 
käytettäviä materiaaleja 

Viheralueen yleis- tai is-
tutussuunnitelman piirtä-
minen 

noudattaa alkuohjauksen 
jälkeen pihasuunnitelmien 
laadintaohjeita ja käyttää 
oikeita merkintöjä (symbo-
leja) 

noudattaa pihasuunnitelmien 
laadintaohjeita ja käyttää oi-
keita merkintöjä (symboleja) 

noudattaa pihasuunnitelmien 
laadintaohjeita ja käyttää oi-
keita merkintöjä (symboleja) 
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 käyttää mittakaavaa al-
kuohjauksen jälkeen suun-
nittelussa 

käyttää mittakaavaa ohjeiden 
mukaan suunnittelussa 

soveltaa mittakaavaa suun-
nittelussa 

Kasvien ominaisuuksien 
huomioon ottaminen hoi-
totyössä 

tuntee yleisimpien kasvien 
ominaisuudet ja niiden la-
jinmukaisen hoidon lähde-
materiaaliin tukeutuen. 

tuntee yleisimpien viheraluei-
den kasvien ominaisuudet ja 
niiden lajinmukaisen hoidon. 

tuntee viheralueiden kasvien 
ominaisuudet ja niiden lajin-
mukaisen hoidon. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tunnistaa työtilanteeseen 
liittyvän ongelman 

tunnistaa työtilanteeseen liit-
tyvän ongelman ja pyytää 
tarvittaessa apua sen ratkai-
semiseksi 

tunnistaa työtilanteeseen liit-
tyvän ongelman ja ratkaisee 
sen 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

toimii tutuissa vuorovaiku-
tustilanteissa annettujen 
ohjeiden mukaan. 

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa tilanteen vaati-
malla tavalla. 

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa tilanteen vaati-
malla tavalla ja tuo esille 
oman näkökantansa. 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja aika-
tauluja 

noudattaa sovittuja aikatau-
luja 

noudattaa sovittuja aikatau-
luja 
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2.5.11 KUKKASIDONTATÖIDEN TEKEMINEN  10 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 tehdä sidontatöitä 

 valita materiaalin sidontatöihin 

 tunnistaa yleisimmät kukkasidonnassa käytettävät kasvit 

 hoitaa kukkasidonnassa käytettäviä kasveja 

 pakata sidontatöitä 

 seurata alansa kehitystä 

 ottaa huomioon työskentelyn turvallisuuden 

 tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa 

 edistää kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja. 
  

OPINTOJAKSOT:  
Kukkasidonta, 5 osp 

 Kukkasidonnan materiaalit, niiden käsittely 

 Yleisimpien kukkakaupan kasvien tunnistus ja hoito 

 Väri ja sommitteluopin perusteet 

 Sidontatekniikat 

 Kukkasidontatöiden suunnitteleminen, esitteleminen ja toteutus sekä pakkaus: kukkakimput, -asetelmat, su-
rulaitteet  

 Vuorovaikutus ja viestintätaidot 
  

Kukkasidontatöiden tekeminen, 5 osp, TOP 

 Kukkasidontatöiden suunnitteleminen, esitteleminen ja toteutus asiakaspalvelutilanteessa: kukkakimput, -
asetelmat, surulaitteet 

 
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot asiakaspalvelutilanteessa 
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan: jatkuvan palautteen antamisella kukkasidontatöitä ja oppimistehtäviä tehdessä suullisesti ja/tai kirjallisesti. 
Opiskelijat tekevät portfolion, jossa kuvaavat kukkasidontatöitään ja arvioivat omaa oppimistaan ja kehittymistään 
opintojen edetessä. Kasvien tunnistustentit arvioidaan asteikolla 1-3. Annetut oppimistehtävät ja kukkasidontatyöt tu-
lee suorittaa hyväksytysti. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.  Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen 
näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.  Tutkinnon osan arvosana muo-
dostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista.  Tutkinnon osan arvosanasta 
päättää opettaja/t. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä kukkasidontatöitä. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai am-
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matillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoitta-
misen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammatti-
osaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen ja oppimistehtävien avulla. 
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 

 Opiskelijan kannustaminen ja motivointi sekä sitouttaminen opiskeluun positiivisen palautteen antamisella 

 Työssäoppimiseen ja näyttöön perehdyttäminen 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA  

  
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon ja kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan Kukkasidontatöiden 
tekeminen tutkinnon osan 10 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.  
 

NÄYTÖN KUVAUS  

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu yhdestä koko näytöstä. 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä kukkasidontatöitä 
(kimppu, asetelma tai surulaite). Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkin-
non perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA  

  

 Kukkasidontatöiden tekeminen 

 Hautavihkon/seppeleen sitominen 

 Kukkakimppujen/kukka-asetelmien tekeminen 
  

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

  
Kukkakaupassa tai puutarhamyymälässä, jossa kukkasidontaa 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 

 Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 

 
(  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
(x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Sidontatöiden esittelemi-
nen ja suunnitteleminen 

esittelee asiakkaalle sopi-
via sidontatöitä alkuohjauk-
sen jälkeen 

esittelee ja suunnittelee asia-
kaslähtöisesti sidontatöitä 

esittelee ja suunnittelee itse-
näisesti asiakaslähtöisiä si-
dontatöitä 

Sidontatöiden toteuttami-
nen 
 
 
 

tekee sidontatöitä alkuoh-
jauksen jälkeen 

tekee sidontatöitä tekee joutuisasti ja itsenäi-
sesti sidontatöitä 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään ja ottaa 
vastaan palautetta 

arvioi omaa työtään ja osaa 
muuttaa toimintatapojaan 
saamansa palautteen perus-
teella 

Kestävällä tavalla toimi-
minen kukkasidontatöitä 
valmistettaessa 

noudattaa alkuohjauksen 
jälkeen kukkasidontatöissä 
vaadittavia kestävän kehi-
tyksen mukaisia työ- ja toi-
mintatapoja 

noudattaa kukkasidonta-
töissä vaadittavia kestävän 
kehityksen mukaisia työ- ja 
toimintatapoja 

suosittelee asiakkaalle pie-
nemmän ympäristökuorman 
aiheuttavia tuotteita 

lajittelee ja kierrättää ohjei-
den mukaan syntyviä jät-
teitä sekä ottaa huomioon 
valinnoissaan materiaalien, 
välineiden ja menetelmien 
ympäristöystävällisyyden. 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä jätteitä sekä ottaa huomi-
oon valinnoissaan materiaa-
lien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den. 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä jätteitä sekä ottaa huomi-
oon valinnoissaan materiaa-
lien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den ja kehittää toimintaa 
kestävämpään suuntaan. 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Materiaalin valitseminen 
ja hyödyntäminen 

alkuohjauksen jälkeen va-
litsee ja käsittelee sidonta-
materiaalia ja välttää hävik-
kiä 

valitsee ja käsittelee työhön 
soveltuvaa sidontamateriaa-
lia ja välttää hävikkiä 

valitsee itsenäisesti ja käsit-
telee työhön soveltuvaa si-
dontamateriaalia ja välttää 
hävikkiä 

Kukkasidontatöiden teke-
minen 

sitoo kimppuja ja tekee 
asetelmia ja alkuohjauksen 
jälkeen surulaitteita ja ar-
vioi työtään 

sitoo kimppuja ja tekee ase-
telmia ja surulaitteita, arvioi 
työtään ja ottaa vastaan pa-
lautetta 

sitoo joutuisasti kimppuja 
asiakaspalvelutilanteessa, 
tekee asetelmia ja surulait-
teita sekä arvioi ja kehittää 
osaamistaan 

Kukkasidontatöiden pak-
kaaminen 

alkuohjauksen jälkeen pak-
kaa sidontatöitä. 

pakkaa sidontatöitä olosuh-
teiden vaatimusten mukaan. 

pakkaa sidontatöitä joutui-
sasti olosuhteiden vaatimus-
ten mukaan. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Kasvien tunnistaminen ja 
hoitovaatimuksien selvit-
täminen 

tunnistaa yleisimmät kuk-
kakaupan kasvit ja osaa 
tieteelliset suvut sekä nii-
den hoitovaatimukset kirjal-
lisuutta apuna käyttäen 

tunnistaa yleisimmät kukka-
kaupan kasvit ja osaa tieteel-
liset suvut ja yleisimmät lajit 
sekä niiden hoitovaatimukset 
ja osaa etsiä lisätietoja niistä 

tunnistaa yleisimmät kukka-
kaupan kasvit ja osaa niiden 
tieteelliset nimet ja hoitovaa-
timukset sekä osaa etsiä li-
sätietoja niistä 

Kukkasidontatekniikoiden 
valitseminen 

osaa yleisimmät käytössä 
olevat sidontatekniikat 

valitsee työhön tarkoituksen-
mukaisen sidontatekniikan 

valitsee työhön tarkoituksen-
mukaisen sidontatekniikan 
tiedostaen valintansa talou-
delliset ja ekologiset vaiku-
tukset 

Sommittelu- ja väriopin 
soveltaminen kukka-
sidontatöitä toteutetta-
essa 

tuntee väri- ja sommitte-
luopin peruskäsitteitä ja 
osaa soveltaa niitä tarvitta-
essa apua kysyen. 

soveltaa töissään väri- ja 
sommitteluopin perusasioita. 

soveltaa töissään väri- ja 
sommitteluopin perusasioita 
monipuolisesti. 
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4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

työskentelee vastuullisesti 
yhteisesti sovittujen peri-
aatteiden mukaan 

omaksuu työpaikan käytän-
teet 

havainnoi työtapojen ja si-
dontatöiden toimivuutta, ko-
keilee ja tarvittaessa toteut-
taa joitakin asioita uudella ta-
valla 

hakee oman alansa tietoja 
yleisimmistä tietolähteistä 

hakee omaa alaa koskevaa 
tietoa ja hyödyntää sitä toi-
minnassaan 

hakee monipuolisesti omaa 
alaa koskevaa tietoa, sovel-
taa tietojaan ja taitojaan sekä 
perustelee ratkaisunsa 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

toimii työyhteisön sääntö-
jen mukaan ja kysyy ongel-
matilanteissa neuvoa koke-
neemmalta 

kysyy ongelmatilanteissa 
rohkeasti neuvoja ja osallis-
tuu aktiivisesti ryhmän työs-
kentelyyn 

on aktiivinen osallistuja ryh-
män toiminnassa ja ottaa 
kiinnostuneena ohjeita vas-
taan 

hakee asiantuntija-apua 
tarvittaessa 

hakee asiantuntija-apua ja 
tietoa päätöksensä tueksi 
tarvittaessa 

hakee itsenäisesti asiantun-
tija-apua tarvittaessa ja etsii 
aktiivisesti tietoa sekä tekee 
yhteistyötä alan muiden toi-
mijoiden kanssa 

Ammattietiikka alkuohjauksen jälkeen toi-
mii laatujärjestelmän tai 
muiden sovittujen käytän-
teiden mukaisesti 

toimii laatujärjestelmän tai 
muiden sovittujen käytäntei-
den mukaisesti 

noudattaa laatujärjestelmää 
tai muita sovittuja periaatteita 
sekä arvostaa omaa työtään 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa työturvallisuus-
ohjeita ja käyttää hänelle 
osoitettuja suojaimia ja 
suojavaatetusta 

noudattaa työturvallisuusoh-
jeita ja käyttää työn ja työym-
päristön edellyttämiä suo-
jaimia ja suojavaatetusta 

käyttää tilannekohtaisesti 
työympäristön edellyttämiä 
suojaimia ja suojavaatetusta 
sekä huolehtii työergonomi-
asta 

pitää oman työympäris-
tönsä siistinä. 

pitää työympäristönsä siis-
tinä ja ylläpitää omalla toi-
minnallaan hyvää siisteyttä 
ja järjestystä. 

pitää työympäristönsä siis-
tinä sekä ylläpitää ja kehittää 
työympäristön toimivuutta. 
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2.5.12 KUKKASIDONTATYÖKOKONAISUUKSIEN TEKEMINEN 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 esitellä, myydä ja hinnoitella sidontatyökokonaisuuksia 

 tehdä erilaisia sidontatöitä 

 tunnistaa kukkakaupan kasvit 

 työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden 

 ostaa kukkia ja materiaaleja myymälän täydennykseksi 

 pakata sidontatöitä 

 osaa tekstata käsin sekä tietotekniikkaa apuna käyttäen sidontatöihin liittyvät kortit 

 ottaa edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
Kukkasidontatyökokonaisuudet 9 osp 

 sidontatöiden suunnitteleminen, materiaalin valitseminen ja toteutus erilaisiin sidontatyökokonaisuuksiin 
kuten ristiäisjuhlat, häät, syntymäpäivät, hautajaiset 

 toimiminen kestävällä tavalla hävikkiä välttäen 

 sommittelu- ja väriopin sekä tapakulttuurin soveltaminen sidontatyökokonaisuuksia toteuttaessa.  

 sidontatyökokonaisuuksien hinnoittelu 

 kukkakaupan kasvien tunnistaminen ja hoitovaatimusten selvittäminen 

 erilaisten sidontatöiden harjoittelu myyntiin ja niiden hinnoitteleminen pakkaaminen ja esittely asiakaspalve-
lutilanteessa. Myymälätyöskentely, myymälän ja kukkakylmiöiden siisteydestä huolehtiminen 

 Sidontatöihin liittyvien korttien tekstaaminen sekä käsin että tietokoneella 
 

Kukkasidonnan tilaustöiden toteuttaminen 6 osp TOP 

 asiakaslähtöisten sidontatöiden esitteleminen ja suunnittelu ja toteutus sekä myynti kukka- tai puutarhakau-
passa 

 myymälän materiaalien käsittely, hinnoittelu, esille laitto ja myymälätiloista huolehtiminen 

 täydennysostojen tekeminen 

 työskentely taloudellisesti ja ekologisesti ammattietiikkaa noudattaen  
 
tämä kurssi suoritetaan työssäoppien 
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja. Opiskelija voi suorittaa tutkinnonosan myös kokonaan työssäoppimisella kukkakaupassa. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suo-
rittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppi-
mista arvioidaan: jatkuvan palautteen antamisella kukkasidontatöitä ja oppimistehtäviä tehdessä suullisesti ja/tai 
kirjallisesti. Opiskelijat tekevät portfolion, jossa kuvaavat kukkasidontatyökokonaisuuksia ja arvioivat omaa oppimis-
taan ja kehittymistään opintojen edetessä. Kasvien tunnistustentit arvioidaan asteikolla 1-3. Annetut oppimistehtävät 
ja kukkasidontatyöt tulee suorittaa hyväksytysti. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista ar-
vioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot, työssäoppiminen ja ammatti-
osaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.  Tutkinnon osan ar-
vosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista.  Tutkinnon osan 
arvosanasta päättää opettaja/t. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä kukkasidontatöitä. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
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arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai 
ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen 
osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Muu osaamisen arviointi: 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen ja oppimistehtävien ja portfolion avulla. 
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 

 Opiskelijan kannustaminen ja motivointi sekä sitouttaminen opiskeluun positiivisen palautteen antamisella 

 Työssäoppimiseen ja näyttöön perehdyttäminen 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinto kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan Kukkasidontatyökokonaisuuksien tekemi-
nen tutkinnon osan 15 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu koko näytöstä.  
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä kukkasidontatöitä 
kuten ristiäisjuhlaan, hääjuhlaan tai hautajaisiin liittyviä kukkasidontatyökokonaisuuksia. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvi-
oinnin kohteita ja kriteereitä. 
  

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 

 kukkasidontatöiden tekeminen hääjuhlaan / ristiäisiin /syntymäpäiville / valmistujaisjuhliin 

 surusidonnan toteutus hautajaisiin 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 

 Kukkakauppa 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
(x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Sidontatöiden esittelemi-
nen ja suunnitteleminen 

esittelee asiakkaalle tarkoi-
tuksenmukaisia sidonta-
töitä ja sidontatyökokonai-
suuksia alkuohjauksen jäl-
keen 

esittelee ja suunnittelee asia-
kaslähtöisesti sidontatöitä ja 
sidontatyökokonaisuuksia 

esittelee ja suunnittelee itse-
näisesti asiakaslähtöisiä si-
dontatöitä ja sidontatyökoko-
naisuuksia 

Sidontatyökokonaisuuk-
sien toteuttaminen 

tekee sidontatyökokonai-
suuksia alkuohjauksen jäl-
keen 

tekee sidontatyökokonai-
suuksia 

tekee joutuisasti ja itsenäi-
sesti sidontatyökokonaisuuk-
sia 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään ja ottaa 
vastaan palautetta 

arvioi omaa työtään ja osaa 
muuttaa toimintatapojaan 
saamansa palautteen perus-
teella 

Kestävällä tavalla toimi-
minen sidontatyökokonai-
suuksien toteuttamisessa 

tunnistaa asiantuntijan 
avulla yksittäisissä työteh-
tävissä vaiheita, joilla voi-
daan vaikuttaa työhön kes-
tävällä tavalla 

tunnistaa työtehtävissä vai-
heita, joilla voidaan vaikuttaa 
työhön kestävällä tavalla 

tunnistaa työkokonaisuuk-
sissa vaiheita, joilla voidaan 
vaikuttaa työhön kestävällä 
tavalla 

toimii kustannustietoisesti 
ja kestävää toimintatapaa 
noudattaen 

toimii kustannustietoisesti 
käytettävissä olevat resurssit 
ja kestävää toimintatapaa 
noudattaen 

toimii tehokkaasti ja kustan-
nustietoisesti käytettävissä 
olevat resurssit huomioiden 
ja kestävää toimintatapaa 
noudattaen 

lajittelee ja kierrättää ohjei-
den mukaan syntyviä jät-
teitä sekä ottaa huomioon 
valinnoissaan materiaalien, 
välineiden ja menetelmien 
ympäristöystävällisyyden. 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä jätteitä sekä ottaa huomi-
oon valinnoissaan materiaa-
lien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den. 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä jätteitä sekä ottaa huomi-
oon valinnoissaan materiaa-
lien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den ja kehittää toimintaa 
kestävämpään suuntaan. 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Sidontatyökokonaisuuk-
sien myyminen 

esittelee ja tarjoaa asiak-
kaalle tavanomaisia sidon-
tatöitä 

kartoittaa asiakkaan tarpeet 
ja tarjoaa asiakkaan tarpei-
den mukaisia sidontatöitä 

kartoittaa asiakkaan tarpeet 
ja tarjoaa asiakkaan tarpei-
den mukaisia sidontatöitä 
tehden lisämyyntiä aktiivi-
sesti ja asiakaslähtöisesti 

Sidontamateriaalin valit-
seminen 

valitsee alkuohjauksen jäl-
keen sidontatyöhön tarkoi-
tuksenmukaisen materiaa-
lin 

valitsee sidontamateriaalin 
välttäen hävikkiä 

valitsee sidontatyöhön tarkoi-
tuksenmukaisen materiaalin 
itsenäisesti välttäen hävikkiä 

Sidontatyökokonaisuuk-
sien tekeminen ja töiden 
pakkaaminen 

alkuohjauksen jälkeen te-
kee erilaisia sidontatöitä ja 
sidontatyökokonaisuuksia 

tekee erilaisia sidontatöitä ja 
sidontatyökokonaisuuksia 

tekee joutuisasti ja itsenäi-
sesti erilaisia sidontatöitä ja 
sidontatyökokonaisuuksia 

tekstaa alkuohjauksen jäl-
keen sidontatöihin liittyvät 
kortit 

tekstaa sidontatöihin liittyvät 
kortit 

tekstaa sidontatöihin liittyvät 
kortit sekä käsin että tietotek-
niikkaa hyödyntäen 

pakkaa sidontatyöt alkuoh-
jauksen jälkeen lahja- tai 
erikoispakkauksiin 

pakkaa sidontatyöt olosuhtei-
den vaatimusten mukaan 
lahja- tai erikoispakkauksiin 

pakkaa sidontatyöt olosuhtei-
den vaatimusten mukaan it-
senäisesti ja joutuisasti lahja- 
tai erikoispakkauksiin 
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pitää oman palvelupis-
teensä siistinä 

huolehtii myymälän siistey-
destä ohjeistuksen mukai-
sesti 

huolehtii aktiivisesti myymä-
län siisteydestä 

Sidontatyökokonaisuuk-
sien hinnoitteleminen 

laskee ohjeiden mukaan si-
dontatyökokonaisuuksien 
hinnat ja pyytää apua tar-
vittaessa 

laskee ohjeiden mukaan si-
dontatyökokonaisuuksien 
hinnat 

laskee ohjeiden perusteella 
itsenäisesti sidontatyökoko-
naisuuksien hinnat 

Täydennysostojen teke-
minen 

tekee alkuohjauksen jäl-
keen täydennysostoja yri-
tyksen toimintatapojen mu-
kaisesti. 

tekee täydennysostoja yrityk-
sen toimintatapojen ja ohjei-
den mukaisesti. 

tekee täydennysostoja val-
tuuksiensa mukaisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kasvien tunnistaminen ja 
niiden hoitovaatimusten 
selvittäminen 

tunnistaa yleisimmät kuk-
kakaupan kasvit ja nimeää 
ne joko suomalaisella tai 
tieteellisellä nimellä 

tuntee yleisimpiä kukkakau-
pan kasveja ja nimeää ne 
sekä suomalaisella että tie-
teellisellä nimellä 

tunnistaa harvinaisempiakin 
kukkakaupan kasveja ja ni-
meää ne sekä suomalaisella 
että tieteellisellä nimellä 

selvittää yleisimpien kas-
vien hoitovaatimukset läh-
demateriaaliin tukeutuen 

selvittää yleisimpien kukka-
kauppakasvien hoitovaati-
mukset ja osaa etsiä lisätie-
toja niistä 

selvittää kasvien hoitovaati-
mukset ja etsii tietoja niistä ja 
uutuuksista 

Sidontatekniikoiden valit-
seminen 

osaa yleisimmät käytössä 
olevat sidontatekniikat 

valitsee työhön tarkoituksen-
mukaisen sidontatekniikan 

valitsee työhön tarkoituksen-
mukaisen sidontatekniikan 
tiedostaen valintansa talou-
delliset ja ekologiset vaiku-
tukset 

Sommittelu- ja väriopin 
soveltaminen sidontatyö-
kokonaisuuksien toteutta-
misessa 

alkuohjauksen jälkeen so-
veltaa sommittelu- ja vä-
rioppia sidontatöissään 

soveltaa sommittelu- ja vä-
rioppia sidontatöissään 

soveltaa sommittelu- ja vä-
rioppia sidontatöissään mo-
nipuolisesti ja luovasti 

Sidontatöihin liittyvän 
kulttuurin soveltaminen 

esittelee erilaisiin tilaisuuk-
siin paikallisesti sopivia si-
dontatöitä 

soveltaa tapakulttuuria ja va-
litsee tilaisuuksiin sopivia si-
dontatöitä 

vertailee erilaisia tapakulttuu-
reja ja etsii niistä lisätietoja 
sekä valitsee tilaisuuksiin so-
pivia sidontatöitä 

Sidontatyökokonaisuuk-
sien hinnoitteleminen 

laskee ohjattuna sidonta-
työkokonaisuuden arvonli-
säverollisen hinnan nou-
dattaen annettuja hinnoitte-
luperiaatteita. 

laskee sidontatyökokonai-
suuden arvonlisäverollisen 
hinnan noudattaen annettuja 
hinnoitteluperiaatteita. 

laskee sidontatyökokonai-
suuden arvonlisäverollisen 
hinnan noudattaen annettuja 
hinnoitteluperiaatteita. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman ja 
pyytää tarvittaessa asiantun-
tijan apua 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman ja 
soveltaa aiemmin oppi-
maansa 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

toimii työyhteisön sääntö-
jen mukaan 

keskustelee ja kuuntelee 
sekä omaksuu annetut oh-
jeet 

keskustelee, kuuntelee ja ot-
taa huomioon toisten mielipi-
teet omissa ratkaisuissaan 

Ammattietiikka noudattaa eettisesti kestä-
viä periaatteita 

tietää alan tuotevastuusta ja 
noudattaa eettisesti kestäviä 
periaatteita 

tietää alan tuotevastuusta, 
tuntee määräyksiä ja noudat-
taa eettisesti kestäviä peri-
aatteita 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

alkuohjauksen jälkeen nou-
dattaa työturvallisuusoh-
jeita, ml. tietoturva ja käyt-
tää työkohtaisia suojava-
rusteita 

noudattaa ohjeiden mukaisia 
työturvallisuusohjeita, ml. tie-
toturva ja käyttää työkohtai-
sia suojavarusteita 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, on varustautunut työn 
edellyttämällä suojavaatetuk-
sella ja noudattaa työssään 
ergonomisia työtapoja 

pitää oman työympäris-
tönsä siistinä. 

pitää työympäristönsä siis-
tinä ja ylläpitää omalla toi-
minnallaan hyvää siisteyttä 
ja järjestystä. 

pitää työympäristönsä siis-
tinä sekä ylläpitää ja kehittää 
työympäristönsä toimivuutta. 
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2.5.13 TILOJEN JA TAPAHTUMIEN KORISTELEMINEN JA NÄYTTELYTOIMINTA 10 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 tehdä erilaisiin tilaisuuksiin ja tiloihin sopivia kukkasidontatöitä 

 suunnitella ja rakentaa näyttely- tai messuosastoja 

 asetella näyttelyn tai messujen tuotteet esille 

 käyttää luonnonmateriaalia koristelutöissä 

 hoitaa ja huoltaa koristelutöitä 

 hinnoitella koristelun 

 ottaa huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden 

 edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 
 

OPINTOJAKSOT: 
Koristelun toteuttaminen 6 osp 

 tilaisuuksiin ja tiloihin erilaisten koristelu- ja sidontatöiden suunnittelu ja toteutus hyödyntäen myös luonnonmateri-
aalia 

 sommittelu- ja väriopin soveltaminen 
 koristelu- ja sidontatöiden huoltaminen 
 koristelutöiden hinnoittelu 
 kestävällä tavalla toimiminen tilaisuuksia järjestäessä 

 
Näyttely- ja messutoiminta 4 osp 

 näyttely- ja messuosastojen rakentaminen ja messumateriaalin valmistus 
 tuotteiden esille laitto soveltaen sommittelu- ja värioppia noudattaen 
 oman työn arvioiminen ja kehittäminen 
 näyttelysopimuksen noudattaminen 

 vastuullinen toiminta ryhmän jäsenenä 

 kestävän kehityksen noudattaminen  
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja. Tutkinnon osan voidaan suorittaa kokonaan työssäoppien. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittami-
nen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista arvioidaan: 
käytännön työtehtävien ja oppimistehtävien avulla. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opet-
tajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö 
tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammatti-
osaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammatti-
taitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tämän tutkinnon 
osan arvosana muodostuu seuraavasti ammattiosaamisen näytöstä ja tarvittaessa muusta arvioinnista. 
 
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä): 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä koristeluun tai näyttely- ja messurakentamiseen 
liittyviä töitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrät-
tyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpai-
kassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. 
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Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia): 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelulla, oppimistehtävillä. 
 
Mahdolliset tutkinnon osan erillispätevyydet ja niiden arviointi 

Hygieniapassi, jos messutapahtumassa käsitellään elintarvikkeita. 
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 

 Osaamisen kartoitus tutkinnon osan alkaessa ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivitys 

 Opiskelijan kannustaminen ja motivointi sekä sitouttaminen opiskeluun positiivisen palautteen antamisella 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon ja kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan Tilojen ja tapahtumien 
koristelu ja näyttelytoiminta tutkinnon osan 10 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä koristeluun tai näyttely- ja messurakentamiseen 
liittyviä töitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrät-
tyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpai-
kassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 

 Messuosaston rakentaminen ja somistaminen 

 Tapahtuman koristelu 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 

 Näyttely- tai messutapahtuma tai muu tapahtuma, joka koristellaan työpaikalla tai oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 

 
(  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
(x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella 
tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioin-
nissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä 
ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan 
hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Näyttely- tai messuosaston 
suunnitteleminen ja toteut-
taminen 

ideoi ja suunnittelee al-
kuohjeiden jälkeen työryh-
män jäsenenä näyttely- tai 
messuosaston rakennel-
mia ja tuotteiden esille lait-
toa 

ideoi ja suunnittelee työryh-
män jäsenenä näyttely- tai 
messuosaston rakennelmia 
ja tuotteiden esille laittoa 

ideoi ja suunnittelee työryh-
män jäsenenä näyttely- tai 
messuosaston tai sen raken-
nelmia ja tuotteiden esille lait-
toa 

toteuttaa ryhmän jäsenenä 
näyttely- tai messuosaston 
rakennelmia ja kysyy neu-
voa ollessaan epävarma 

toteuttaa ryhmän jäsenenä 
näyttely- tai messuosaston 
rakennelmia ja kysyy neuvoa 
uusissa tilanteissa 

toteuttaa ryhmän jäsenenä 
näyttely- tai messuosaston ja 
toimii valtuuksiensa mukaisesti 

Koristelutöiden suunnittele-
minen ja toteuttaminen 

suunnittelee ja toteuttaa 
koristelutöitä ajoittain ohjat-
tuna tai ryhmän mukana 

suunnittelee ohjeiden mu-
kaan ja toteuttaa koristelu-
töitä 

suunnittelee itsenäisesti ja to-
teuttaa koristelutöitä 

Oman työn arvioiminen ja 
kehittäminen 

arvioi alkuohjauksen jäl-
keen työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa tarvittaessa työskente-
lytapojaan saamansa pa-
lautteen mukaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muuttaa 
työskentelytapojaan saa-
mansa palautteen mukaisesti 

arvioi työskentelyään ja työnsä 
tuloksia sekä kehittää itsenäi-
sesti työskentelytapojaan 

Kestävällä tavalla toimimi-
nen tilaisuuksien tai tapah-
tumien koristelua toteutet-
taessa 

toimii alkuohjauksen jäl-
keen kustannustietoisesti 
ja kestävää toimintatapaa 
noudattaen 

toimii kustannustietoisesti 
käytettävissä olevat resurssit 
huomioiden ja kestävää toi-
mintatapaa noudattaen 

toimii tehokkaasti ja kustan-
nustietoisesti käytettävissä 
olevat resurssit huomioiden ja 
kestävää toimintatapaa nou-
dattaen 

lajittelee ja kierrättää ohjei-
den mukaan syntyviä jät-
teitä sekä ottaa huomioon 
valinnoissaan materiaalien, 
välineiden ja menetelmien 
ympäristöystävällisyyden. 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä jätteitä sekä ottaa huomi-
oon valinnoissaan materiaa-
lien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den. 

lajittelee ja kierrättää syntyviä 
jätteitä sekä ottaa huomioon 
valinnoissaan materiaalien, vä-
lineiden ja menetelmien ympä-
ristöystävällisyyden ja kehittää 
toimintaa kestävämpään suun-
taan. 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Näyttely- tai messuosaston 
rakentaminen 

rakentaa alkuohjeiden jäl-
keen, työryhmän jäsenenä 
näyttely- tai messuosaston 
rakennelmia ja avustaa 
tuotteiden esille laittami-
sessa 

rakentaa työryhmän jäse-
nenä näyttely- tai messu-
osaston rakennelmia ja lait-
taa tuotteita esille 

rakentaa työryhmän jäsenenä 
näyttely- tai messuosaston tai 
sen rakennelmia, laittaa esille 
tuotteita ja toimii joustavasti ja 
aktiivisesti 

Koristelutöiden tekeminen tekee ajoittain ohjattuna 
erilaisiin tilaisuuksiin sidon-
tatöitä hyödyntäen myös 
luonnonmateriaalia hävik-
kiä välttäen 

tekee erilaisiin tilaisuuksiin 
sidontatöitä hyödyntäen 
myös luonnonmateriaalia hä-
vikkiä välttäen 

tekee itsenäisesti erilaisiin tilai-
suuksiin sidontatöitä hyödyn-
täen myös luonnonmateriaalia 
hävikkiä välttäen 

antaa asiakkaalle hinta-ar-
vion 

antaa asiakkaalle hinta-arvion 

Koristelutöiden huoltami-
nen 

huoltaa ja hoitaa koristelu-
töiden elävää materiaalia 
ohjeiden mukaan 

valitsee töihin soveltuvaa 
materiaalia, huoltaa ja hoitaa 
koristelutöitä 

valitsee itsenäisesti töihin so-
veltuvaa materiaalia, huoltaa 
ja hoitaa koristelutöitä 

Näyttely- ja messumateri-
aalin tekeminen 

tekee ajoittain ohjattuna tai 
ryhmän mukana näytte-
lyssä tarvittavia rakennel-
mia ja rekvisiittaa. 

tekee näyttelyssä tarvittavia 
rakennelmia ja rekvisiittaa. 

tekee itsenäisesti näyttelyssä 
tarvittavia rakennelmia ja rek-
visiittaa. 



73 
  

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puutarhatalouden perustutkinto 

 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Näytteilleasettajana toimi-
minen 

noudattaa tehtyä näyttely-
sopimusta ohjattuna 

noudattaa tehtyä näyttelyso-
pimusta ajoittain ohjattuna 

noudattaa tehtyä näyttelysopi-
musta 

Sommittelu- ja väriopin so-
veltaminen koristelutöitä 
toteutettaessa 

alkuohjauksen jälkeen so-
veltaa sommittelu- ja vä-
rioppia sidontatöissään 

soveltaa sommittelu- ja vä-
rioppia sidontatöissään 

soveltaa sommittelu- ja väriop-
pia sidontatöissään monipuoli-
sesti 

Töiden hinnoitteleminen laskee ohjeiden mukaan 
koristelutöiden hinnat ja 
pyytää apua tarvittaessa. 

laskee ohjeiden mukaan ko-
ristelutöiden hinnat. 

laskee ohjeiden perusteella it-
senäisesti koristelutöiden hin-
nat. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

ratkaisee usein toistuvat 
ongelmat projektiin liitty-
vissä töissä tai pyytää 
apua 

ratkaisee ongelmat projektiin 
liittyvissä töissä ja arvioi on-
gelmiin liittyviä syitä 

ratkaisee ongelmatilanteet pro-
jektiin liittyvissä töissä ja vält-
tää ongelmien toistumisen 
muuttamalla toimintatapaa 

Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa työaikoja ja 
muita työyhteisön mää-
räyksiä 

noudattaa työaikoja ja muita 
työyhteisön määräyksiä sekä 
toimii työyhteisön jäsenenä 

noudattaa työaikoja ja muita 
työyhteisön sääntöjä, salassa-
pitomääräyksiä ja muita velvol-
lisuuksia 

toimii asiallisesti ryhmässä toimii asiallisesti ryhmän jä-
senenä tehden oman osansa 

toimii ryhmässä muut huomi-
oon ottaen ja edistää työn su-
jumista 

noudattaa annettuja ohjeita työskentelee vastuullisesti toimii vastuullisesti ja ylläpitää 
yrityksen ulkoista kuvaa 
omalla käyttäytymisellään 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa alkuohjauksen 
jälkeen työturvallisuusoh-
jeita ja käyttää työkohtaisia 
suojavarusteita. 

noudattaa työturvallisuusoh-
jeita ja käyttää työkohtaisia 
suojavarusteita. 

noudattaa työturvallisuusoh-
jeita, käyttää työn edellyttämää 
suojavaatetusta ja noudattaa 
työssään ergonomisia työta-
poja. 
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2.5.14 SOMISTAMINEN, TEKSTAAMINEN JA PIIRTÄMINEN 10 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 laittaa kukka- tai puutarhamyymälän tuotteita esille 

 somistaa myymälätilan tai näyteikkunan 

 toteuttaa työryhmän jäsenenä yrityksen liikeidean mukaisia teemasomistuksia 

 piirtää luonnospiirustuksia ja tulkita mittakaavapiirroksia 

 tekstata mainoksia ja kortteja 

 nähdä oman työnsä merkityksen yrityksen julkisuuskuvan luomisessa ja arvioida omaa työtään 

 noudattaa ympäristön ja työyhteisön kannalta eettisesti kestävän toiminnan periaatteita 

 ottaa huomioon työergonomian ja ylläpitää työkykyä. 
 
  

TUTKINNON OSAN KEKSKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 somistuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen 

 tuotteiden esille laitto 

 oman työn arvioiminen ja kehittäminen 

 kestävällä tavalla toimiminen 

 luonnospiiroksen tekeminen 

 myymälän tai näyteikkunan somistaminen 

 tekstaaminen 

 somistamismateriaalien käyttökelpoisuuden ja ominaisuuksien selvittäminen ja valinta 

 sesonkien teemojen hyödyntäminen somistuksessa 

 sommitteluhyödyntäminen 

 oppiminen ja ongelman ratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opiskelija laittaa kukka- tai puutarhamyymälässä tuotteita esille ja tekee tarvittavia mainos- ja tuote-esitteitä. Hän piir-
tää luonnoksen myymälän tai näyteikkunan somistuksesta oikeassa mittakaavassa ja toteuttaa somistuksen. Opiske-
lija tekstaa mainoksia, onnittelu- tai surukortteja. Hän noudattaa työaikoja ja työyhteisön sääntöjä toimien vastuullisesti 
ja noudattaen työturvallisuutta. 
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja. Tutkinnon osa voidaan suorittaa kokonaan työssäoppien. Tarvittaessa tekstaus ja piirtäminen 
suoritetaan oppilaitoksessa.  
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan työtehtävien ja portfolion sekä oppimistehtävien avulla. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):  

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä somistukseen liittyviä töitä. Työtä tehdään 
siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-
muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkoh-
teessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaa-
misen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia): 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelulla, oppimistehtävillä ja portfolion 
avulla. Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista 
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arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot, työssäoppiminen ja ammatti-
osaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvo-
sana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkin-
non osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaa-
misen arvioinnilla. 
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon ja kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan Somistaminen ja 
tekstaaminen ja piirtäminen tutkinnon osan 10 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunni-

telma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu koko näytöstä.  
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä somistukseen liittyviä töitä. Työtä tehdään 
siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-
muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkoh-
teessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaa-
misen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä teke-
mällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla kuten haastattelulla, portfolion tai oppimistehtävien avulla. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 

 Kukkakaupan somistaminen 

 Puutarhamyymälän somistaminen 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT  

 

 Kukkakauppa tai puutarhamyymälä, Ruustinnan puutarhapuoti 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
(x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Somistuksen suunnittele-
minen ja toteuttaminen 

ideoi ja suunnittelee al-
kuohjeiden jälkeen myymä-
lätilan tai näyteikkunan 
somistuksen ja tuotteiden 
esille laittoa sekä toteuttaa 
työn myymälätilaan tai näy-
teikkunaan ajoittain ohjat-
tuna tai ryhmän mukana 
 

ideoi ja suunnittelee myymä-
lätilan tai näyteikkunan 
somistuksen ja tuotteiden 
esille laittoa sekä toteuttaa 
työn suunnitelman mukai-
sesti myymälätilaan tai näy-
teikkunaan 

ideoi ja suunnittelee itsenäi-
sesti myymälätilan tai näy-
teikkunan somistuksen ja 
tuotteiden esille laittoa sekä 
toteuttaa työn itsenäisesti 
suunnitelman mukaisesti 
myymälätilaan tai näyteikku-
naan 

Tuotteiden esille laittami-
nen 

laittaa tuotteita esille al-
kuohjauksen jälkeen 

laittaa tuotteita esille myy-
västi 

ideoi ja laittaa tuotteita esille 
myyvästi 

Oman työn arvioiminen ja 
kehittäminen 

arvioi alkuohjauksen jäl-
keen työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa tarvittaessa työskente-
lytapojaan saamansa pa-
lautteen mukaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muuttaa 
työskentelytapojaan saa-
mansa palautteen mukaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehittää 
itsenäisesti työskentelytapo-
jaan 

Kestävällä tavalla toimi-
minen somistuksia toteu-
tettaessa 

toimii kustannustietoisesti 
ja kestävää toimintatapaa 
noudattaen 

toimii kustannustietoisesti 
käytettävissä olevat resurssit 
huomioiden yrityksen lii-
keidean mukaisesti ja kestä-
vää toimintatapaa noudat-
taen 

toimii tehokkaasti ja kustan-
nustietoisesti käytettävissä 
olevat resurssit huomioiden 
sekä toimii yrityksen lii-
keidean mukaisesti ja kestä-
vää toimintatapaa noudat-
taen 

lajittelee ja kierrättää ohjei-
den mukaan syntyviä jät-
teitä sekä ottaa huomioon 
valinnoissaan materiaalien, 
välineiden ja menetelmien 
ympäristöystävällisyyden. 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä jätteitä sekä ottaa huomi-
oon valinnoissaan materiaa-
lien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den. 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä jätteitä sekä ottaa huomi-
oon valinnoissaan materiaa-
lien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den ja kehittää toimintaa 
kestävämpään suuntaan. 
 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Luonnospiirroksen teke-
minen 

alkuohjauksen jälkeen piir-
tää luonnoksen myymälän 
tai näyteikkunan somistuk-
sesta teeman mukaisesti 

piirtää luonnoksen myymälän 
tai näyteikkunan somistuk-
sesta ohjeiden mukaan oike-
assa mittakaavassa teeman 
mukaisesti 

piirtää luonnoksen myymälän 
tai näyteikkunan somistuk-
sesta oikeassa mittakaa-
vassa teeman mukaisesti 

Myymälän tai näyteikku-
nan somistaminen 

somistaa myymälätilan tai 
näyteikkunan sommittelun 
ja väriopin mukaisesti 

somistaa myymälätilan tai 
näyteikkunan sommittelun ja 
väriopin mukaisesti 

somistaa itsenäisesti myy-
mälätilan tai näyteikkunan 
sommittelun ja väriopin mu-
kaisesti 

Tekstaaminen tekstaa käyttökelpoisen 
mainoksen, onnittelu- tai 
surukortin alkuohjauksen 
jälkeen 

tekstaa mainoksen, onnit-
telu- tai surukortin tekstauk-
sen sääntöjen mukaan  

tekstaa laadukkaan mainok-
sen, onnittelu- tai surukortin 
tekstauksen sääntöjen mu-
kaan 

tietää erilaisia tekstausme-
netelmiä. 

käyttää erilaisia tekstausme-
netelmiä. 

käyttää erilaisia tekstausme-
netelmiä ja valitsee niistä 
työhön tarkoituksen mukai-
sen. 
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3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Somistusmateriaalien 
käyttökelpoisuuden ja 
ominaisuuksien selvittä-
minen ja valinta 

selvittää tavallisimpia so-
mistusmateriaaleja, mene-
telmiä ja -välineitä 

selvittää, vertailee ja valitsee 
tavallisimmat somistusmate-
riaalit, menetelmät ja -väli-
neet 

selvittää, vertailee ja valitsee 
tavallisimmat somistusmate-
riaalit, menetelmät ja – väli-
neet sekä osaa etsiä lisätie-
toja ja uusia ideoita 

Sesonkien ja teemojen 
hyödyntäminen somistuk-
sessa 

ymmärtää ajankohtaisuu-
den merkityksen somistuk-
sessa ja hyödyntää eri se-
sonkeja 

ymmärtää ajankohtaisuuden 
merkityksen somistuksessa, 
hyödyntää eri sesonkeja ja 
suunnittelee niihin liittyviä so-
mistuksia 

ymmärtää ajankohtaisuuden 
merkityksen somistuksessa, 
hyödyntää eri sesonkeja ja 
ideoi sekä suunnittelee niihin 
liittyviä somistuksia 

Sommittelu- ja väriopin 
hyödyntäminen somistuk-
sessa 

käyttää mittakaavaa al-
kuohjauksen jälkeen suun-
nittelussa 

käyttää mittakaavaa ohjeiden 
mukaan suunnittelussa 

soveltaa mittakaavaa suun-
nittelussa 

hyödyntää väri- ja sommit-
teluopin peruskäsitteitä ja 
osaa soveltaa niitä tarvitta-
essa apua kysyen. 

soveltaa töissään väri- ja 
sommitteluopin perusasioita. 

soveltaa töissään väri- ja 
sommitteluopin perusasioita 
monipuolisesti. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

ratkaisee usein toistuvat 
ongelmat somistukseen liit-
tyvissä töissä 

ratkaisee ongelmat somis-
tukseen liittyvissä töissä ja 
arvioi ongelmiin liittyviä syitä 

ratkaisee ongelmatilanteet 
somistukseen liittyvissä 
töissä ja välttää ongelmien 
toistumisen muuttamalla toi-
mintatapaa 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

noudattaa työaikoja ja 
muita työyhteisön mää-
räyksiä 

noudattaa työaikoja ja muita 
työyhteisön määräyksiä sekä 
toimii työyhteisön jäsenenä 

noudattaa työaikoja ja muita 
työyhteisön sääntöjä, salas-
sapitomääräyksiä ja muita 
velvollisuuksia 

toimii asiallisesti työryh-
mässä 

toimii aktiivisesti työryhmän 
jäsenenä 

toimii aktiivisesti ja oma-aloit-
teisesti työryhmän jäsenenä 
ja toimii luotettavana kump-
panina 

työskentelee ohjeiden mu-
kaan 

työskentelee vastuullisesti toimii vastuullisesti ja ylläpi-
tää yrityksen ulkoista kuvaa 
omalla käyttäytymisellään 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa alkuohjauksen 
jälkeen työturvallisuusoh-
jeita ja käyttää työkohtaisia 
suojavarusteita. 

noudattaa työturvallisuusoh-
jeita ja käyttää työkohtaisia 
suojavarusteita ja noudattaa 
ergonomisia työtapoja. 

noudattaa työturvallisuusoh-
jeita ja käyttää työn edellyttä-
mää suojavaatetusta ja nou-
dattaa työssään ergonomisia 
työtapoja ja edistää työpai-
kan työturvallisuutta. 
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2.5.15 VIHERSISUSTUSKASVIEN ISTUTUS- JA HUOLTOTYÖT 10 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 tunnistaa keskeisimmät vihersisustuskasvit ja niiden kasvupaikkavaatimukset 
 suunnitella viherkasvi-istutuksia 
 istuttaa ja huoltaa vihersisustuksessa käytettäviä kasveja 
 tunnistaa viherkasvien tuholaiset ja osaa torjua niitä 
 toimia asiakaspalvelutilanteissa 
 noudattaa kestävän kehityksen periaatteita 
 ottaa huomioon työskentelyn turvallisuuden ja vastuullisuuden. 

 
OPINTOJAKSOT: 
Vihersisustus 5 osp 

 keskeisten vihersisustuskasvien tunnistaminen ja niiden kasvupaikkavaatimuksien tuntemus 
 tavallisimpien vihersisustuskasvien kasvintuhoojien tunnistaminen ja torjunta 
 vihersisustusistutus- ja huoltotöiden tekeminen 
 vihersisustusmateriaalien käytön tuntemus 
 vihersisustussuunnitelman laatiminen 
 kestävällä tavalla toimiminen vihersisustustöissä 

 
Vihersisustuskasvien istutus ja huoltotyöt 5 osp (TOP) 

 vihersisustusistutusten ja keskeisten huoltotöiden tekeminen työturvallisuutta ja vastuullisuutta noudattaen 
 vihersisustuksen ja huoltotöiden hinnoitteleminen annettuja ohjeita noudattaen 
 työympäristön siisteydestä huolehtiminen 
 asiakkaiden palveleminen 

 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitoksen ja koulutilan puutarhan toimintaympäristöt: puutarhamyymälä, luokkatilat 

 verkko-oppiminen, projektioppiminen 

 kukka- tai puutarhakaupat, työpaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 Käytännön harjoitustyöt, oppimistehtävät, teoriaopetus, ryhmätyöt, verkko-opinnot (moodle), portfolion teke-
minen viherkasveista ja istutuksista 

 viherkasvien hoito yrityksessä (Kanteleen voima) 

 työssäoppiminen alan yrityksessä 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja 

 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan: jatkuvan palautteen antamisella opintojen edistyessä suullisesti ja/tai kirjallisesti. Vihersisutuskasvien tun-
temustentit, jotka arvioidaan asteikolla 1-3. Lisäksi kursseilla annetut oppimistehtävät ja käytännön työtehtävät tulee 
suorittaa hyväksytysti. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojakso, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen 
näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muo-
dostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa 
vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-
nilla. 
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Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):  

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä vihersisustukseen ja -huoltoon liittyviä töitä. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpai-
kassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa 
niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia): 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelulla, oppimistehtävien ja työskentelyn 
seurannan avulla. 
 
Mahdolliset tutkinnon osan erillispätevyydet ja niiden arviointi esim. passit 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 

 Osaamisen kartoitus tutkinnon osan alkaessa ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivitys 

 Työssäoppimiseen ja näyttöön perehdyttäminen 

 Opiskelijan kannustaminen ja motivointi sekä sitouttaminen opiskeluun positiivisen palautteen antamisella 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon tai kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan Vihersisustuskas-
vien istutus- ja huoltotyöt tutkinnon osan 10 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu koko näytöstä. 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä vihersisustukseen ja -huoltoon liittyviä töitä. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpai-
kassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa 
niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT  

 

 puutarha-alan yrityksessä, vihersisustusfirmassa, työpaikalla tai oppilaitoksessa 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
(x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Vihersisustus-istutuksen 
ja huoltotöiden suunnitte-
leminen ja toteuttaminen 

sijoittaa alkuohjauksen jäl-
keen yleisimpiä vihersisus-
tamisessa käytettäviä kas-
veja tilaan kasvupaikka-
vaatimusten mukaisesti 

sijoittaa yleisimpiä vihersi-
sustamisessa käytettäviä 
kasveja tilaan kasvupaikka-
vaatimusten mukaisesti 

sijoittaa yleisimpiä vihersi-
sustamisessa käytettäviä 
kasveja tilaan kasvupaikka-
vaatimusten ja sommittelun 
sääntöjen mukaisesti 

toteuttaa alkuohjauksen jäl-
keen vihersisustus-istutuk-
sen suunnitelman mukai-
sesti turvallisesti 

toteuttaa vihersisustus-istu-
tuksen suunnitelman mukai-
sesti ja työskentelee turvalli-
sesti ja huolellisesti 

toteuttaa vihersisustus-istu-
tuksia suunnitelman mukai-
sesti ja työskentelee turvalli-
sesti, joutuisasti ja huolelli-
sesti kehittäen työtään 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään ja ottaa 
vastaan palautetta 

arvioi omaa työtään ja osaa 
muuttaa toimintatapojaan 
saamansa palautteen perus-
teella 

Kestävällä tavalla toimi-
minen vihersisustus-
töissä 

noudattaa alkuohjauksen 
jälkeen vihersisustustöissä 
vaadittavia kestävän kehi-
tyksen mukaisia työ- ja toi-
mintatapoja 

noudattaa vihersisustus-
töissä vaadittavia kestävän 
kehityksen mukaisia työ- ja 
toimintatapoja 

suosittelee asiakkaalle pie-
nemmän ympäristökuorman 
aiheuttavia tuotteita 

lajittelee ja kierrättää ohjei-
den mukaan syntyviä jät-
teitä sekä ottaa huomioon 
valinnoissaan materiaalien, 
välineiden ja menetelmien 
ympäristöystävällisyyden. 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä jätteitä sekä ottaa huomi-
oon valinnoissaan materiaa-
lien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den. 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä jätteitä sekä ottaa huomi-
oon valinnoissaan materiaa-
lien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den ja kehittää toimintaa 
kestävämpään suuntaan. 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Vihersisustussuunnitel-
man laatiminen 

laatii alkuohjauksen jälkeen 
vihersisustussuunnitelman 

laatii vihersisustussuunnitel-
man ohjeita käyttäen 

laatii itsenäisesti vihersisus-
tussuunnitelman asiakkaan 
toiveen mukaisesti 

Vihersisustusistutusten 
tekeminen 

valitsee alkuohjauksen jäl-
keen ruukut tai istutusaltaat 

valitsee ohjeiden mukaan 
ruukut tai istutusaltaat 

valitsee suunnitelman mukai-
set ruukut tai istutusaltaat 

valitsee alkuohjauksen jäl-
keen tarkoituksenmukaisen 
kasvualustan 

valitsee ohjeiden mukaan 
tarkoituksenmukaisen kasvu-
alustan 

valitsee itsenäisesti kasvu-
alustat huomioiden kasvit ja 
ruukut tai istutusaltaat 

istuttaa alkuohjauksen jäl-
keen vihersisustuskasveja 
istutusaltaaseen tai ruuk-
kuun 

istuttaa vihersisustuskasveja 
istutusaltaaseen tai ruukkuun 

istuttaa itsenäisesti vihersi-
sustuskasveja istutusaltaa-
seen tai ruukkuun sommitte-
lun sääntöjen mukaan 

Vihersisustuskasvien 
huoltotöiden tekeminen 

kastelee, lannoittaa, siistii, 
tukee, multaa ja tekee kas-
vinsuojelutöitä alkuohjauk-
sen jälkeen 

kastelee, lannoittaa, siistii, 
tukee, multaa ja tekee kas-
vinsuojelutöitä 

tekee itsenäisesti vihersisus-
tuskasvi-istutuksen keskeiset 
huoltotyöt 

huomioi alkuohjauksen jäl-
keen asiakastilan vaati-
mukset ja siivoaa jälkensä 
sekä lajittelee jätteet 

huomioi asiakastilan vaati-
mukset ja siivoaa jälkensä 
sekä lajittelee jätteet 

huomioi asiakastilan vaati-
mukset ja siivoaa jälkensä 
sekä lajittelee jätteet 

Asiakkaiden palvelemi-
nen 

työskentelee vastuuntuntoi-
sesti yrityksen tavoitteiden 
mukaisesti 

työskentelee sitoutuneesti, 
on ystävällinen asiakaspal-

työskentelee yrittäjämäisesti 
ja huomioi toiminnassaan 
asiakkaan tarpeet ja toimii 



83 
  

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puutarhatalouden perustutkinto 

 

velutilanteissa ja tukee toi-
minnallaan yrityksen toimin-
taa 

joustavasti muuttuvissa tilan-
teissa 

Hinnoitteleminen laskee alkuohjauksen jäl-
keen vihersisustuksen ja 
huoltotyön arvonlisäverolli-
sen hinnan noudattaen an-
nettuja hinnoitteluperiaat-
teita. 

laskee vihersisustuksen ja 
huoltotyön arvonlisäverolli-
sen hinnan noudattaen an-
nettuja hinnoitteluperiaat-
teita. 

laskee vihersisustuksen ja 
huoltotyön arvonlisäverolli-
sen hinnan noudattaen an-
nettuja hinnoitteluperiaat-
teita. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Vihersisustuskasvien tun-
nistaminen 

tunnistaa keskeisimmät vi-
hersisustuskasvit ja etsii li-
sätietoja kirjallisuutta 
apuna käyttäen 

tunnistaa keskeisimmät vi-
hersisustuskasvit, niiden tie-
teelliset nimet ja tuntee nii-
den kasvupaikkavaatimukset 

tunnistaa keskeisimmät vi-
hersisustuskasvit, niiden tie-
teelliset nimet ja tuntee nii-
den kasvupaikkavaatimukset 
sekä etsii tietoja alan uutuuk-
sista 

Vihersisustuskasvien vil-
jelymenetelmien valitse-
minen 

hyödyntää multa-, vesi- ja 
puolihydroviljelyn menetel-
miä ja osaa alkuohjauksen 
jälkeen valita soveliaat kas-
vualustat, lannoitteet ja 
ruukut 

hyödyntää multa-, vesi- ja 
puolihydroviljelyn menetel-
miä ja valitsee soveliaat kas-
vualustat, lannoitteet ja ruu-
kut 

hyödyntää multa-, vesi- ja 
puolihydroviljelyn menetel-
miä ja valitsee soveliaat kas-
vualustat, lannoitteet ja ruu-
kut 

Vihersisutuskasvien kas-
vintuhoojien tunnistami-
nen 

tunnistaa tavallisimmat vi-
hersisustuskasvien kasvin-
tuhoojat kirjallisuuden 
avulla. 

tunnistaa tavallisimmat viher-
sisustuskasvien kasvintuhoo-
jat ja osaa etsiä tietoa niiden 
torjunnasta. 

tunnistaa tavallisimmat viher-
sisustuskasvien kasvintuhoo-
jat ja osaa torjua niitä. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

ratkaisee usein toistuvat 
ongelmat viherkasvien 
huoltoon liittyvissä töissä 

ratkaisee tavanomaiset on-
gelmat viherkasvien huoltoon 
liittyvissä töissä ja arvioi on-
gelmiin liittyviä syitä 

ratkaisee yleisimmät ongel-
matilanteet viherkasvien 
huoltoon liittyvissä töissä ja 
välttää ongelmien toistumi-
sen muuttamalla toimintata-
paa 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

noudattaa työaikoja ja 
muita työyhteisön sääntöjä 

noudattaa työaikoja ja muita 
työyhteisön sääntöjä sekä 
toimii työyhteisön jäsenenä 

noudattaa työaikoja ja muita 
työyhteisön sääntöjä sekä 
toimii aktiivisena työyhteisön 
jäsenenä 

toimii asiakkaat huomioi-
den vihersisustuskohteissa 

työskentelee vastuullisesti ja 
huomioi asiakkaat vihersi-
sustuskohteissa 

toimii vastuullisesti ja asiak-
kaat huomioiden sekä ylläpi-
tää yrityksen ulkoista kuvaa 
omalla käyttäytymisellään 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa alkuohjauksen 
jälkeen työturvallisuusoh-
jeita ja käyttää työkohtaisia 
suojavarusteita sekä työs-
kentelee ergonomisesti. 

noudattaa ohjeistettuna työ-
turvallisuusohjeita ja käyttää 
työkohtaisia suojavarusteita 
sekä työskentelee ergonomi-
sesti. 

noudattaa työturvallisuusoh-
jeita, käyttää työn edellyttä-
mää suojavaatetusta ja nou-
dattaa työssään ergonomisia 
työtapoja. 
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2.5.16 ASIAKKAIDEN NEUVOMINEN PUUTARHAMYYMÄLÄSSÄ 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 tunnistaa yleisimmät myynnissä olevat puutarhamyymälän kasvit 

 esitellä kasvien kasvupaikkavaatimukset 

 esitellä työpaikkansa tuotevalikoimaa 

 neuvoa asiakasta myymälän lajitelmassa olevien tuotteiden valinnassa, käytössä ja hoidossa sekä pihan 
rakentamiseen liittyvissä ongelmissa kestäviä arvoja edistäen 

 tehdä kasvien ja tarvikkeiden valintaan liittyviä ehdotuksia asiakkaalle istutussuunnitelmien perusteella 

 palvella asiakkaita 

 suunnitella tuotevalikoiman kehittämistä ja ostojen ajoitusta valitsemansa tuoteryhmän osalta 

 seurata tuotteiden riittävyyttä vastuualueellaan ja tiedottaa esimiehelleen puutteista 

 tuottaa selkeää informaatiomateriaalia asiakkaita varten 

 etsiä tietoa puutarhakauppaan liittyvästä lainsäädännöstä, määräyksistä ja kansainvälisistä sopimuksista ja 
tuntee taimikauppaan liittyvää tietojen arkistointia ja vastuukysymyksiä 

 noudattaa ympäristön ja työyhteisön kannalta kestävän toiminnan periaatteita. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
OPINTOJAKSOT: 
Asiakkaiden neuvontatyö 9 osp 

Opiskelija tunnistaa yleisimmät puutarhamyymälän kasvit ja niiden kasvupaikkavaatimukset. Hän neuvoo asiakasta 
myytävän materiaalin valinnassa käytössä ja hoidossa sekä tekee istutussuunnitelman kirjallisuutta apuna käyttäen 
huomioiden kasvin ominaisuudet ja kasvupaikkavaatimukset. Hän tuottaa selkeää informaatiomateriaalia asiakkaita 
varten ja etsii tietoa puutarhakauppaan liittyvästä lainsäädännöstä ja määräyksistä. 
 
Puutarhamyymälätyöskentely 6 osp (TOP)  

Opiskelija osaa palvella asiakkaita ja esitellä työpaikkansa tuotevalikoimaa. Hän osaa tehdä ehdotuksia kasvien ja 
tarvikkeiden valintaan liittyen asiakkaan istutussuunnitelman perusteella. Hän seuraa tuotteiden riittävyyttä vastuualu-
eellaan ja tiedottaa esimiehelleen puutteista. Opiskelija toimii vastuullisesti noudattaen työyhteisön sääntöjä. 
  
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitoksen ja koulutilan puutarhan toimintaympäristöt (puutarhamyymälä, puutarhamessut, -tapahtumat) 

 verkko-oppiminen, NY-yritys /Jokkyosuuskunta 

 puutarha-alan yritys 
Toteuttamistavat: 

 teoriaopetus, ryhmätyöt, havainto-opetus, verkko-opinnot (moodle) 

 informaatiomateriaalin tekeminen oppilaitoksen puutarhalle/yritykselle 

 portfolion tekeminen keskeisimmistä kasveista ja tarvikkeista 

 yritysvierailut 

 asiantuntijaluennot 
 
Oppimateriaalit: 

ammattikirjallisuus, yritystoiminnan kirjallisuus, verkkomateriaali, opettajan opintomateriaalit 
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja. Tutkinnon osa voidaan suorittaa kokonaankin työssäoppien. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan: jatkuvan palautteen antamisella opintojen edistyessä suullisesti ja/tai kirjallisesti. Tärkeimmistä kasveista 
ja tarvikkeista opiskelija tekee portfolion. Lisäksi kursseilla annetut oppimistehtävät ja käytännön työtehtävät tulee 
suorittaa hyväksytysti. 
 

  



85 
  

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puutarhatalouden perustutkinto 

 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojakso, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen 
näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muo-
dostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista. 
 
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä):  

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä puutarhakauppaan liittyviä töitä. Työtä teh-
dään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaito-
vaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkoh-
teessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaa-
misen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia): 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelulla, oppimistehtävien ja työskentelyn 
seurannan avulla. 
 
Mahdolliset tutkinnon osan erillispätevyydet ja niiden arviointi esim. passit 

Tarvittaessa trukinkuljettajan turvallisuuskoulutus 
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

  

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 

 Osaamisen kartoitus tutkinnon osan alkaessa ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivitys 

 Työssäoppimiseen ja näyttöön perehdyttäminen 

 Opiskelijan kannustaminen ja motivointi sekä sitouttaminen opiskeluun positiivisen palautteen antamisella 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon osaamisalan tai kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan 
Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä tutkinnon osan 15 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- 

ja arviointisuunnitelma 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu koko näytöstä. 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa teke-
mällä puutarhakauppaan liittyviä töitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 
Puutarhamyymälä 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 

 
(  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
(x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn suunnittele-
minen 

valmistelee työtehtäviä al-
kuohjauksen jälkeen yrityk-
sen ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä yrityksen ohjei-
den mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti yrityksen oh-
jeiden mukaisesti 

työskentelee alkuohjauk-
sen jälkeen päivittäisen 
työajan puitteissa 
  

suunnittelee päivittäisen työ-
ajan jakamisen eri työtehtä-
vien välille 
  

suunnittelee itsenäisesti päi-
vittäisen työajan jakamisen 
eri työtehtävien välille 

tekee työtehtävät tarvitta-
essa tärkeysjärjestyksessä 

Puutarhamyymälän töi-
den tekeminen 

työskentelee alkuohjauk-
sen jälkeen yrityksen ohjei-
den ja tavoitteiden mukai-
sesti 

työskentelee yrityksen ohjei-
den ja tavoitteiden mukai-
sesti 

työskentelee itsenäisesti yri-
tyksen ohjeiden ja tavoittei-
den mukaisesti 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii saamiensa valtuuk-
siensa mukaisesti 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoit-
tain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seuraa-
van työvaiheen ja asiakkaan 

Oman työn arvioiminen ja 
kehittäminen 

arvioi alkuohjauksen jäl-
keen työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa työskentelytapojaan 
saamansa palautteen mu-
kaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muuttaa 
työskentelytapojaan saa-
mansa palautteen mukaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehittää 
itsenäisesti työskentelytapo-
jaan 

Kestävällä tavalla toimi-
minen 

tunnistaa asiantuntijan 
avulla yksittäisissä työteh-
tävissä vaiheita, joilla voi-
daan vaikuttaa asiakaspal-
velutyöhön kestävällä ta-
valla 

tunnistaa työtehtävissä vai-
heita, joilla voidaan vaikuttaa 
asiakaspalvelutyöhön kestä-
vällä tavalla 

tunnistaa työkokonaisuuk-
sissa vaiheita, joilla voidaan 
vaikuttaa asiakaspalvelutyö-
hön kestävällä tavalla 

esittelee ohjeesta tuotteita 
ja palveluja ympäristö- ja 
muista kestävän kehityk-
sen näkökohdista 

esittelee tuotteita ja palveluja 
ympäristö- ja muista kestä-
vän kehityksen näkökohdista 

esittelee tuotteita ja palveluja 
vertaillen eri ympäristö- ja 
muita kestävän kehityksen 
näkökohtia 

lajittelee ja kierrättää ohjei-
den mukaan syntyviä jät-
teitä sekä ottaa huomioon 
valinnoissaan materiaalien, 
välineiden ja menetelmien 
ympäristöystävällisyyden. 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä jätteitä sekä ottaa huomi-
oon valinnoissaan materiaa-
lien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den. 

lajittelee ja kierrättää synty-
viä jätteitä sekä ottaa huomi-
oon valinnoissaan materiaa-
lien, välineiden ja menetel-
mien ympäristöystävällisyy-
den ja kehittää toimintaa 
kestävämpään suuntaan. 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asiakkaiden neuvomi-
nen, tuotteiden ja palve-
luiden myyminen 

esittelee asiakkaalle myy-
mälän tuotevalikoiman tut-
tuja tuotteita tai palveluita 

kartoittaa asiakkaan tarpeet 
ja tarjoaa asiakkaan tarpei-
den mukaisia ratkaisuja tuo-
tevalikoimasta 

kartoittaa asiakkaan tarpeet 
ja tarjoaa asiakkaan tarpei-
den mukaisia ratkaisuja tuo-
tevalikoimasta sekä valmis-
tautuu neuvontaan etsien 
tuotetietoja etukäteen 

tekee lisämyyntiä aktiivisesti 
ja asiakaslähtöisesti 
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opastaa asiakasta tuoteva-
likoiman keskeisimpien 
tuotteiden tai palvelujen 
käytössä 

opastaa asiakasta tuotevali-
koiman keskeisimpien tuot-
teiden tai palvelujen käy-
tössä asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti 

opastaa asiakasta tuotteen 
tai palvelun käytössä hänen 
erilaisten tarpeidensa mukai-
sesti 

toimii alkuohjauksen jäl-
keen kassalla ja ottaa vas-
taan maksun käteisellä tai 
pankkikortilla 

käyttää kassaa huolellisesti 
ohjeiden mukaan tavanomai-
sissa tilanteissa ja vastaan-
ottaa maksut kaikilla yleisesti 
käytössä olevilla maksuväli-
neillä 

käyttää kassaa huolellisesti 
ohjeiden mukaan myös vaih-
televissa tilanteissa ja vas-
taanottaa maksut kaikilla 
yleisesti käytössä olevilla 
maksuvälineillä 

Istutussuunnitelman te-
keminen 

tekee ehdotuksia kasviva-
linnoista kirjallisuutta 
apuna käyttäen 

tekee ehdotuksia kasvivalin-
noista kasvupaikkavaatimus-
ten perusteella kirjallisuutta 
apuna käyttäen 

tekee istutussuunnitelman 
tarvittaessa kirjallisuutta 
apuna käyttäen kasvien omi-
naisuudet ja kasvupaikka-
vaatimukset huomioon ot-
taen 

etsii hintatietoja hinnoittelee kasvit laskee hinta-arvion ja tekee 
vertailulaskelmia 

Informaatiomateriaalin 
tuottaminen 

alkuohjauksen jälkeen te-
kee pienimuotoista infor-
maatiomateriaalia asiak-
kaita varten 

tekee pienimuotoista infor-
maatiomateriaalia asiakkaita 
varten 

tekee selkeää informaatio-
materiaalia asiakkaita varten 

Tuotevalikoiman kehittä-
minen 

informoi esimiestään ha-
vaitsemistaan puutteista 
tuotevalikoimassa. 

suunnittelee tuotevalikoiman 
kehittämistä ja tekee kehitys-
ehdotuksia sekä suunnittelee 
tuotteiden esille laittoa. 

kehittää tuotevalikoimaa ot-
taen huomioon ostojen ajoi-
tuksen ja laittaa tuotteet 
esille myyvästi. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kasvien tunnistaminen tunnistaa yleisimmät puu-
tarhamyymälän kasvit ja 
niiden tieteelliset suvut 

tunnistaa yleisimmät puutar-
hamyymälän kasvit, nimeää 
ne tieteellisellä nimellä ja 
tunnistaa yleisimmät lajikkeet 

tunnistaa yleisimmät puutar-
hamyymälän kasvit, nimeää 
ne tieteellisellä nimellä ja 
tunnistaa yleisimmät lajikkeet 

Tuotetietouden sovelta-
minen asiakaspalvelussa 
(esim. kasvit, lannoitteet, 
kasvinsuojeluaineet, sie-
menet, kasvualustat, kivi-
materiaalit, pientyöväli-
neet ja – koneet) 

esittelee asiakkaalle myy-
mälän tavallisimpia tuot-
teita ja pyytää asiantunte-
vaa apua tarvittaessa 

käyttää tuotetuntemuksen 
tietoja asiakaspalvelussa 

soveltaa monipuolisesti tuo-
tetuntemuksen tietoja asia-
kaspalvelussa 

Asiakasinformaation tuot-
taminen 

käyttää alkuohjauksen jäl-
keen tekstin asettelun pe-
rustietopohjaa ja yrityksen 
ohjeita 

käyttää tekstin asettelun pe-
rustietopohjaa ja yrityksen 
ohjeita 

soveltaa tekstin asettelun pe-
rustietopohjaa ja yrityksen 
ohjeita 

Tiedon hakeminen hakee ongelmatilanteissa 
tiedot osoitetusta tietoläh-
teestä 

hakee ongelmatilanteissa tie-
toja tutuista tietolähteistä 

käyttää ongelmatilanteissa 
tehokkaasti hyväkseen luo-
tettavia tietolähteitä 

noudattaa puutarhakaup-
paan liittyviä määräyksiä ja 
osaa kysyä niistä neuvoja. 

noudattaa puutarhakaup-
paan liittyviä määräyksiä ja 
osaa etsiä niistä lisätietoja. 

noudattaa puutarhakaup-
paan liittyviä määräyksiä ja 
osaa etsiä niistä lisätietoja it-
senäisesti. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

ratkaisee usein toistuvat 
ongelmat puutarhamyymä-
lään liittyvissä töissään 

ratkaisee tavanomaiset on-
gelmat puutarhamyymälään 
liittyvissä töissään ja arvioi 
ongelmiin liittyviä syitä 

ratkaisee yleisimmät ongel-
matilanteet puutarhamyymä-
lään liittyvissä töissään ja 
välttää ongelmien toistumi-
sen muuttamalla toimintata-
paa 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

noudattaa työaikoja ja 
muita työyhteisön mää-
räyksiä 

noudattaa työaikoja ja muita 
työyhteisön määräyksiä sekä 
toimii työyhteisön jäsenenä 

noudattaa työaikoja ja muita 
työyhteisön sääntöjä, salas-
sapitomääräyksiä ja muita 
velvollisuuksia 
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toimii asiallisesti käyttäes-
sään yhteisiä koneita ja 
työvälineitä  

toimii asiallisesti käyttäes-
sään yhteisiä koneita ja työ-
välineitä  

toimii asiallisesti ja muut 
huomioon ottaen käyttäes-
sään yhteisiä koneita ja työ-
välineitä ja toimii luotetta-
vana kumppanina 

noudattaa saamiaan oh-
jeita 

työskentelee vastuullisesti toimii vastuullisesti ja ylläpi-
tää yrityksen ulkoista kuvaa 
omalla käyttäytymisellään 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa alkuohjauksen 
jälkeen työturvallisuusoh-
jeita ja käyttää työkohtaisia 
suojavarusteita. 

noudattaa ohjeistettuna työ-
turvallisuusohjeita ja käyttää 
työkohtaisia suojavarusteita. 

käyttää työn edellyttämää 
suojavaatetusta ja noudattaa 
työssään ergonomisia työta-
poja. 
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2.5.24.1 LUONNONMUKAINEN TUOTANTO 5-15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 laatia luomutuotannon suunnitelman 

 tehdä peltoviljelytöitä luomutilalla 

 tehdä viljelymuistiinpanot, luomuvalvonnan ja laatujärjestelmien edellyttämät dokumentoinnit 

 markkinoida luomutuotteita 

 hankkia tietoa luomusta ja uusista tutkimustuloksista sekä työmenetelmistä 

 seurata alan kehitystä ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa 

 ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan luomutuotteita 

 edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 
 
TUTKINNON OSAN KEKSKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
Keskeinen sisältö: 

 Viljelysuunnitelmien laatiminen 

 Töiden suunnitteleminen ja tekeminen luomutilalla 

 Kestävän kehityksen mukainen toiminta luomutuotannossa 

 (esim. peltoviljely: maan hoitaminen, eloperäinen ja viherlannoitus, biologisen typensidonnan hyväksikäyttö, 

 kasvilajien valinta, viljelykierto. 

 Maan viljavuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen ja ravinnehuolto 

 Kasvinsuojelun menetelmien tarkastelu ja valinta 

 Luomutuotannon ohjeiden noudattaminen 

 Luonnonmukaisen tuotannon kannattavuustekijöiden laskeminen ja markkinointi 
 
Toteutustavat; Luento-opetus, harjoitustyöt, opintoretket, käytännön työt oppilaitoksen ja yrityksen luomutilalla 
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan: jatkuvan palautteen antamisella opintojen edistyessä suullisesti ja/tai kirjallisesti.  
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä viljelemällä jotain puutarhakasvia luonnonmukaisesti. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa 
toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 
muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa 
osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.  Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen 
näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muo-
dostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa 
vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-
nilla kuten haastattelulla ja oppimistehtävillä. 
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AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 

 Opiskelijan kannustaminen ja motivointi sekä sitouttaminen positiivisen palautteen antamisella 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon osaamisalan Luonnonmukainen tuotanto tutkinnon osan 5-
15 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työsken-
telemällä luonnonmukaisin menetelmin jonkin puutarhakasvin kanssa. 
 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta 
voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän 
osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon 
osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.  
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot, työssäoppimi-
nen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa muusta arvioinnista. Siltä 
osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelulla ja oppimistehtävillä. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 

 Puutarhakasvin luomuviljely (porkkanan/ kaalin/ sipulin/ tomaatin/ kurkun tai paprikan) 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 

 luomupuutarhatila, oppilaitoksen puutarha 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 

(  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
(x ) em yhdessä 
 

Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Viljelysuunnitelmien laati-
minen 

tekee ohjattuna luomutilalle 
viljelysuunnitelmaa ja vilje-
lymuistiinpanot 

tekee ohjeiden mukaan luo-
mutilalle viljelysuunnitelman 
ja viljelymuistiinpanot 

tekee itsenäisesti luomutilalle 
viljelysuunnitelman ja viljely-
muistiinpanot 

Töiden suunnitteleminen 
ja tekeminen luomutilalla 

suunnittelee ohjattuna luo-
mutilan ajankohtaisen puu-
tarhakasvien viljelytöitä 

suunnittelee luomutilan ajan-
kohtaisen puutarhakasvien 
viljelytöitä 

suunnittelee itsenäisesti luo-
mutilan ajankohtaisen puu-
tarhakasvien viljelytöitä 

tekee luomutilan töitä ja on 
vastuullinen 

tekee luomutilan töitä suun-
nitelmallisesti ja sitoutuneesti 

tekee luomutilan töitä suun-
nitelmallisesti olosuhteet 
huomioon ottaen aloitteelli-
sesti ja kustannustietoisesti 

Työtehtävän kehittämis-
valmiuksien arvioiminen 

pystyy arvioimaan työn on-
nistumista 

pystyy arvioimaan työn on-
nistumista ja perustelemaan 
kulloinkin käytetyt työmene-
telmät 

tekee havaintoja työn laa-
dusta, kasveista ja tekee joh-
topäätökset tarvittavista toi-
menpiteistä 

Kestävän kehityksen mu-
kainen toiminta luomu-
tuotannossa (esim. puu-
tarhaviljely: maan hoita-
minen, eloperäinen ja vi-
herlannoitus, biologisen 
typensidonnan hyväksi-
käyttö, kasvilajien valinta, 
viljelykierto) 

noudattaa omavalvonta- tai 
laatujärjestelmän sääntöjä 
ohjattuna 

noudattaa omavalvonta- tai 
laatujärjestelmän sääntöjä 

toimii esimerkillisesti omaval-
vontasääntöjen tai laatujär-
jestelmän edellyttämällä ta-
valla 

työskentelee luomuviljelyä 
ohjaavien ohjeiden mukai-
sesti ja kysyy neuvoa asi-
antuntijalta tarvittaessa 

huomioi työskentelyssään 
peltoliikenteen optimoimisen 
ja noudattaa työskentelys-
sään luomuviljelyä ohjaavia 
ohjeita sekä omaa valmiudet 
tehdä valintoja tai ehdotuk-
sia, jotka tähtäävät ravintei-
den huuhtoutumisen vähene-
miseen sekä toimii niin, että 
ympäristö kuormittuu mah-
dollisimman vähän 

huomioi työskentelyssään 
peltoliikenteen optimoimisen 
ja noudattaa työskentelys-
sään luomuviljelyä ohjaavia 
ohjeita sekä omaa valmiudet 
tehdä valintoja tai ehdotuk-
sia, jotka tähtäävät ravintei-
den huuhtoutumisen vähene-
miseen sekä toimii niin, että 
ympäristö kuormittuu mah-
dollisimman vähän ja käyttää 
ensisijaisesti uusiutuvia luon-
nonvaroja 

työskentelee energiaa 
säästäen 

välttää veden turhaa kulutta-
mista töissä ja kiinnittää huo-
miota pesuaineiden ympäris-
töystävällisiin valintoihin 

työskentelee vettä ja ener-
giaa säästäen sekä huomioi-
den pesuaineiden annoste-
lun ja ympäristöystävällisyy-
den 

 2. Työmenetelmien, -vä-
lineiden ja materiaalin 
hallinta  

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Puutarhatilan viljelytöiden 
(Muokkaus-, lannoitus-, 
kylvö- kasvinsuojelu-, sa-
donkorjuu- ja varastointi-
työt ) ja luomumuistiinpa-
nojen tekeminen 

tekee ohjattuna luomutilan 
viljelytöitä ja luomumuistiin-
panoja 

tekee alkuopastuksen jäl-
keen luomutilan viljelytöitä ja 
luomumuistiinpanoja 

tekee itsenäisesti luomutilan 
viljely- ja sadonkorjuutöitä ja 
luomumuistiinpanot 

 3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Maan viljavuuteen vaikut-
tavien tekijöiden huomi-
oon ottaminen ja ravinne-
huolto 

selvittää maan viljavuuteen 
vaikuttavia tekijöitä 

selvittää maan viljavuuteen 
vaikuttavat tekijät 

selvittää, miten maan vilja-
vuutta parannetaan 
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 käyttää tavallisimpia luo-
mutuotantoon soveltuvia 
lannoitus- ja maanparan-
nusaineita 

vertailee ja valitsee luomu-
tuotantoon soveltuvia lannoi-
tus- ja maanparannusaineita 

vertailee ja valitsee luomu-
tuotantoon soveltuvat lannoi-
tus- ja maanparannusaineet 
ja perustelee valintansa 

Kasvinsuojelun menetel-
mien tarkastelu ja valinta 

valitsee asiantuntijan avulla 
sopivan kasvinsuojelume-
netelmän luomutuotantoon 

valitsee sopivan kasvinsuoje-
lumenetelmän luomutuotan-
toon 

hallitsee luomutuotannon 
kasvinsuojeluperiaatteet niin, 
että vertailee ja valitsee sopi-
van kasvinsuojelumenetel-
män luomutuotantoon 

Luomutuotannon ohjei-
den noudattaminen 

noudattaa luomutuotannon 
keskeisiä ohjeita ja kysyy 
tarvittaessa neuvoa 

noudattaa luomutuotannon 
keskeisiä ohjeita 

hallitsee luomutuotannon oh-
jeet, noudattaa niitä ja seu-
raa ohjeistuksien muutoksia 
aktiivisesti 

Luonnonmukaisen tuo-
tannon kannattavuusteki-
jöiden laskeminen ja 
markkinointi 

laskee asiantuntijan avulla 
luomutuotannon kannatta-
vuuteen vaikuttavia teki-
jöitä sekä selvittää yleisim-
piä luomutuotteiden mark-
kinointitapoja. 

laskee keskeisimmät luomu-
tuotannon kannattavuuteen 
vaikuttavat tekijät sekä selvit-
tää yleisimmät luomutuottei-
den markkinointitavat. 

laskee luomutuotannon kan-
nattavuuteen vaikuttavat te-
kijät sekä selvittää ja valitsee 
luomutuotteiden markkinoin-
tikanavat ja -tavat. 

 4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

noudattaa vastuullisesti ti-
lan toiminnan laatukritee-
reitä ja hakee omatoimi-
sesti ohjeita ongelmatilan-
teisiin 
  

soveltaa ohjattuna aiemmin 
oppimaansa niin, että työn 
lopputulos täyttää laatukri-
teerit 

soveltaa aiemmin oppi-
maansa niin, että työn loppu-
tulos täyttää laatukriteerit 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman, so-
veltaa aiemmin oppimaansa 
ja pyytää tarvittaessa asian-
tuntijan apua 

tunnistaa uuteen tilantee-
seen liittyvän ongelman ja 
yhdistää aiemmin oppimansa 
tilan käytänteisiin niin, että 
työn lopputulos on kaikilta 
osin mallikelpoinen 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

kannustettuna kertoo 
omista onnistumisistaan ja 
rohkaistuu kuulemaan ryh-
män muiden jäsenten ko-
kemuksia  

on valmis kertomaan myön-
teiset ja kielteiset onnistumi-
set sekä huomioi muidenkin 
mielipiteet 

on aktiivinen osallistuja koke-
musten vaihdossa ja ratkai-
sujen löytämisessä ja ideoi-
den kehittämisessä 

Ammattietiikka toimii rehellisesti ja vas-
tuuntuntoisesti tehdessään 
annettuja työtehtäviä 

toimii avoimesti, rehellisesti 
ja vastuuntuntoisesti tehdes-
sään annettuja työtehtäviä 

perustaa työskentelynsä 
avoimuuteen, rehellisyyteen 
ja vastuuseen 

asettaa luomutuotantoon 
liittyvän laadun ja turvalli-
suuden etusijalle vahinko-
jen sattuessa  

asettaa luomutuotantoon liit-
tyvän laadun ja turvallisuu-
den etusijalle vahinkojen sat-
tuessa ja ottaa opikseen ta-
pahtuneesta 

asettaa luomutuotantoon liit-
tyvän laadun ja turvallisuu-
den etusijalle vahinkojen sat-
tuessa ja kantaa vastuun ta-
pahtuneesta olemalla avoin 
työyhteisössä niin, ettei ta-
pahtuma pääse toistumaan 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

käyttää hänelle osoitettuja 
suojaimia ja suojavaatteita 
ohjeiden mukaan 

käyttää työn ja työympäristön 
edellyttämiä suojaimia ja 
suojavaatetusta 

käyttää tilannekohtaisesti 
suojaimia ja suojavaatetusta 

siistii ohjattuna työympäris-
tönsä. 

pitää työympäristönsä siis-
tinä ja pyrkii työskentele-
mään ergonomisesti. 

pitää työympäristönsä siis-
tinä ja hänen työergonomi-
ansa on esimerkillistä 

kiinnittää huomiota vahinko-
jen ennaltaehkäisyyn. 
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2.5.24.2 JATKOJALOSTUS 5-15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 Opiskelija tutustuu puutarhakasvien jatkojalostusmahdollisuuksiin. Hän työskentelee jatkojalostusproses-
seissa omatoimisesti, ohjeiden mukaisesti ja noudattaen hygieniaa.  

 Hän käyttää jatkojalostusprosessiin kuuluvia koneita ja laitteita turvallisesti vaihtelevissa työtilanteissa.  

 Opiskelija työskentelee työpaikan erityisvaatimusten mukaisesti, siten, että työn lopputulos on tavoitteiden 
mukainen ja etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimin-
taan. Hän huomioi siisteyden merkityksen työn viihtyvyyteen ja työturvallisuuteen sekä ylläpitää omatoimi-
sesti työpaikan siisteyttä.  

 Hän lajittelee ja kierrättää syntyvän orgaanisen jätteen ja huomioi työssään kestävän kehityksen. 

 Opiskelija noudattaa työaikoja ja muita työyhteisön sääntöjä, salassapitomääräyksiä ja muita velvollisuuksia. 

 Opiskelija selvittää, laskee ja vertailee työskentelyn kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hän etsii lisätietoa 
jatkojalostamisesta ja soveltaa tietoa omaan työhönsä.  

 Opiskelija suorittaa hygieniapassin. 
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Ei edeltävyysopintoja. Hygieniapassin suorittaminen kurssin aikana. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojaksossa oppimista 
arvioidaan: jatkuvan palautteen antamisella opintojen edistyessä suullisesti ja/tai kirjallisesti.  
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 
tekemällä jatkojalostamalla jotain puutarhakasvia kuten marjoja, vihanneksia tai yrttejä. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvi-
oinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työ-
kohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että 
osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen 
arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
Opintojaksot, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan 
arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä tarvittaessa 
muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

 Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen 

 Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen 

 Opiskelijan kannustaminen ja motivointi sekä sitouttaminen opiskeluun positiivisen palautteen antamisella. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Puutarhatalouden perustutkinnon puutarhatuotannon osaamisalan Jatkojalostus tutkinnon osan 5-15 osp ammatti-

osaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu koko näytöstä. 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja tekemällä ajankohtaisia jatkojalostuksen 
työtehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla kuten tuntiosallis-
tuminen, työskentelyn seuranta, tehtävien tekeminen. Tutkinnon osan arvioinnista päättää opettaja/t. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Puutarhakasvien jatkojalostus (marjojen/vihannesten tai yrttien jatkojalostus) 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 
Oppilaitoksen jatkojalostustilat, opetuskeittiö tai jatkojalostusyritys 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 

(x  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
( ) em yhdessä 
 

Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  
 

 
ARVIOINNIN KOHDE  
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Omavalvonta- ja hygie-
niavaatimusten mukaisesti 
toimiminen omassa työteh-
tävässä 

noudattaa annettuja hygie-
niaohjeita ja toteuttaa oma-
valvontaohjelmassa määrite-
tyt toimenpiteet  

 noudattaa annettuja hygie-
niaohjeita ja toteuttaa oma-
toimisesti omavalvontaoh-
jelmassa määritetyt toi-
menpiteet  

noudattaa annettuja hygie-
niaohjeita ja toteuttaa oma-
valvontaohjelmassa määri-
tetyt toimenpiteet sekä tun-
nistaa tuoteturvallisuusris-
kit  

Oman tuotantoalueen tuot-
teen valmistusprosessin 
suunnittelu 

suunnittelee elintarvikkeen 
valmistuksen ottaen huomi-
oon raaka-aineiden ja tuottei-
den ravitsemuksellisia teki-
jöitä tarviten ajoittain oh-
jausta 

suunnittelee ohjeen mu-
kaan oman työnsä ottaen 
huomioon raaka-aineiden 
ja tuotteiden ravitsemuksel-
liset tekijät 

suunnittelee itsenäisesti 
vastuullaan olevia tehtäviä 
ottaen huomioon raaka-ai-
neiden ja tuotteiden ravit-
semukselliset tekijät 

Työn kokonaisuuden hal-
linta ja vastuullinen tekemi-
nen 

toimii työtehtävässään ja 
noudattaa työaikoja sekä so-
pii poikkeamista, työvai-
heissa etenemisessä tarvit-
see ajoittaista ohjausta 

toimii omatoimisesti työteh-
tävässä ja vastaa omasta 
työosuudestaan ja ottaa 
huomioon työskentelys-
sään työnsä kokonaisuu-
den  

 toimii omatoimisesti ja 
suoriutuu tehtävästä jous-
tavasti ja huolellisesti sekä 
tekee muitakin kuin annet-
tuja työtehtäviä omalla vas-
tuualueellaan, ottaa huomi-
oon toimintaympäristönsä 
ja oman työnsä osana sitä 

työskentelee taloudellisesti 
välttäen hävikkiä (raaka-ai-
neiden, apuaineiden, pak-
kausmateriaalien ja puhdis-
tusaineiden käyttö ) 

työskentelee huolellisesti 
niin, että syntyvät tuotteet 
ovat tasalaatuisia ja välttää 
hävikkiä (raaka-aineiden, 
apuaineiden, pakkausma-
teriaalien ja puhdistusainei-
den käyttö) 

työskentelee ripeästi ja 
huolellisesti niin, että synty-
vät tuotteet ovat tasalaatui-
sia ja välttää hävikkiä 
(raaka-aineiden, apuainei-
den, pakkausmateriaalien 
ja puhdistusaineiden 
käyttö) 

Oman työsuorituksen arvi-
ointi tuotteen valmistuk-
sessa 

arvioi ohjattuna omaa työs-
kentelyään sekä oman 
työnsä vaikutusta seuraa-
vaan työvaiheeseen. 

arvioi omaa työskentelyään 
ja oman työnsä vaikutusta 
koko valmistusprosessissa 
sekä löytää omasta toimin-
nastaan mahdollisia kehit-
tämiskohteita. 

arvioi itsenäisesti omaa 
työskentelyään ja oman 
työnsä merkitystä koko val-
mistusprosessissa ja löytää 
omasta toiminnastaan 
mahdollisia kehittämiskoh-
teita sekä osaa esittää kor-
jausehdotuksia. 

 2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Raaka-aineiden ja lisäai-
neiden valinta ja käyttö 
(myös erityisruokavalio-
tuotteisiin) 

valitsee tuotteiden valmistuk-
seen kuuluvat raaka- ja lisä-
aineet ja käyttää niitä niin, 
ettei niiden laatu heikkene 
tarviten ajoittain ohjausta 

valitsee pääosin omatoimi-
sesti tuotteiden valmistuk-
seen kuuluvat raaka- ja li-
säaineet ja ja käyttää niitä 
niin, ettei niiden laatu heik-
kene 

valitsee omatoimisesti tuot-
teiden valmistukseen kuu-
luvat raaka- ja lisäaineet ja 
ja käyttää niitä niin, ettei 
niiden laatu heikkene 

Raaka-aineiden ja valmiin 
tuotteen laadun arviointi 
  

arvioi aistinvaraisesti raaka-
aineen ja tuotteen laatua 
niin, että erottaa virheellisen 
raaka-aineen ja/tai tuotteen 

arvioi aistinvaraisesti ja 
muilla alalla käytettävillä 
menetelmillä raaka-aineen 
ja tuotteen laatua niin, että 
erottaa virheellisen raaka-
aineen ja/tai tuotteen  

arvioi aistinvaraisesti ja 
muilla alalla käytettävillä 
menetelmillä raaka-aineen 
ja tuotteen laatua niin, että 
erottaa virheellisen raaka-
aineen ja/tai tuotteen ja 
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osaa tuotevirheiden perus-
teella tehdä tarvittavat jat-
kotoimenpiteet 

Työmenetelmien, -välinei-
den, koneiden ja laitteiden 
käyttö  

käyttää tuotteiden valmistus-
menetelmiä ja valmistukseen 
kuuluvia työvälineitä, koneita 
ja/tai laitteita turvallisesti tar-
viten ajoittain ohjausta 

käyttää pääosin omatoimi-
sesti tuotteiden valmistus-
menetelmiä ja valmistuk-
seen kuuluvia työvälineitä, 
koneita ja/tai laitteita turval-
lisesti 

valitsee tuotteiden valmis-
tukseen kuuluvia työväli-
neitä ja laitteita ja käyttää 
niitä sekä valmistusmene-
telmiä turvallisesti ja oma-
toimisesti 

 toimii ajoittain ohjattuna 
myös käden taitoja vaati-
vassa tuotevalmistuksessa 

toimii pääosin omatoimi-
sesti myös käden taitoja 
vaativassa tuotevalmistuk-
sessa 

toimii omatoimisesti myös 
käden taitoja vaativassa 
tuotevalmistuksessa 

Tuotteen valmistukseen 
kuuluvien puhdistustoimen-
piteiden toteuttaminen 

pesee ja puhdistaa tilat, ko-
neet ja laitteet kohteisiin so-
pivilla aineilla ja menetelmillä 
niin, että työn lopputulos on 
hyväksyttävissä tarviten 
ajoittain ohjausta 

pesee ja puhdistaa ohjei-
den mukaan tilat, koneet ja 
laitteet kohteisiin sopivilla 
aineilla ja menetelmillä niin, 
että työn lopputulos on hy-
väksyttävissä sekä huoleh-
tii työympäristön puhtau-
desta ja järjestyksestä  

pesee ja puhdistaa omatoi-
misesti tilat, koneet ja lait-
teet kohteisiin sopivilla ai-
neilla ja menetelmillä niin, 
että työn lopputulos on hy-
väksyttävissä sekä huoleh-
tii työympäristön puhtau-
desta ja järjestyksestä 
koko tuotteen valmistuksen 
tuotantotyövaiheiden ai-
kana 

Ympäristöä säästävien 
menetelmien käyttäminen 

toimii omassa työtehtäväs-
sään siten, että minimoi ym-
päristöön kohdistuvia riskejä, 
mutta tarvitsee ajoittain oh-
jausta 

toimii lähes omatoimisesti 
omassa työtehtävässään 
siten, että minimoi ympäris-
töön kohdistuvia riskejä 

toimii omatoimisesti 
omassa työtehtävässään ja 
tuotantoprosessissa siten, 
että minimoi ympäristöön 
kohdistuvia riskejä  

Tuotteen pakkaaminen va-
litun tuotannonalan pak-
kausprosessissa  

pakkaa tuotteita ohjeiden 
mukaan tarviten ajoittain oh-
jausta.  

pakkaa tuotteita lähes 
omatoimisesti ohjeiden mu-
kaan ja seuraa tuotteen ja 
pakkauksen laatua sekä 
pakkausmerkintöjä. 

pakkaa omatoimisesti tuot-
teita ohjeiden mukaan ja 
seuraa tuotteen ja pak-
kauksen laatua sekä pak-
kausmerkintöjä.  

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työprosessia koskevan 
lainsäädännön noudattami-
nen 

toimii säädösten mukaisesti 
tarviten ajoittain ohjausta  

toimii säädösten mukai-
sesti pääosin omatoimi-
sesti  

toimii säädösten mukai-
sesti omatoimisesti  

Elintarvikeketjun (alkutuo-
tannosta kuluttajalle) tunte-
minen 

soveltaa käyttämiensä 
raaka-aineiden elintarvike-
ketjun tuntemista arvioides-
saan raaka-aineiden laatua 
ja suunnitellessaan raaka-ai-
nevalintoja, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

soveltaa lähes omatoimi-
sesti käyttämiensä raaka-
aineiden elintarvikeketjun 
tuntemista arvioidessaan 
ohjatusti raaka-aineiden 
laatua ja suunnitellessaan 
raaka-ainevalintoja 

soveltaa omatoimisesti 
käyttämiensä raaka-ainei-
den elintarvikeketjun tunte-
mista arvioidessaan ohja-
tusti raaka-aineiden laatua 
ja suunnitellessaan raaka-
ainevalintoja  

Taloudellinen ja yritystoi-
minnan huomioon ottava 
työskentely 

selvittää oman alansa tuo-
tanto- ja yritystoimintaa sekä 
raaka-ainevalintojen vaiku-
tuksia tuotantokustannusten 
muodostumiseen ja sen poh-
jalta työskentelee tulokselli-
sesti ja taloudellisesti, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta 

selvittää oman alansa tuo-
tanto- ja yritystoimintaa ja 
toimintamahdollisuuksia 
sekä raaka-ainevalintojen 
vaikutuksia tuotantokustan-
nusten muodostumiseen ja 
sen pohjalta työskentelee 
tuloksellisesti ja taloudelli-
sesti lähes omatoimisesti 

selvittää oman alansa tuo-
tanto- ja yritystoimintaa, 
toimintamahdollisuuksia ja 
tulevaisuudennäkymiä 
sekä raaka-ainevalintojen 
vaikutuksia tuotantokustan-
nusten muodostumiseen ja 
sen pohjalta työskentelee 
tuloksellisesti ja taloudelli-
sesti omatoimisesti  

 Raaka-aineiden valinta ja 
elintarvikkeiden käsitte-
lyssä, säilytyksessä sekä 
valmistuksessa tarvittavien 
fysikaalisten ja kemiallisten 
tekijöiden sekä mikrobitoi-
minnan huomioon ottami-
nen 

käsittelee sekä säilyttää tuot-
teiden valmistukseen kuulu-
via raaka-aineita ja valmistaa 
tuotteita ottaen huomioon 
raaka-aineiden ominaisuudet 
ja mikrobitoiminnan sekä fy-
sikaalisten ja kemiallisten te-
kijöiden vaikutuksen, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta 

käsittelee sekä säilyttää 
raaka-aineita ja valmistaa 
tuotteita ohjeiden mukaan 
ottaen huomioon raaka-ai-
neiden ominaisuudet sekä 
valmistusprosessin aikana 
tapahtuvat kemialliset, mik-
robiologiset ja fysikaaliset 
tekijät 

käsittelee sekä säilyttää 
raaka-aineita ja valmistaa 
tuotteita omatoimisesti oh-
jeiden mukaan ottaen huo-
mioon raaka-aineiden omi-
naisuudet sekä valmistus-
prosessin aikana tapahtu-
vat kemialliset, mikrobiolo-
giset ja fysikaaliset tekijät 
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Tuotteiden ravitsemuksel-
listen ominaisuuksien huo-
mioon ottaminen 

ottaa raaka-aineiden ja val-
miiden tuotteiden ravintosi-
sältöjä huomioon työn suun-
nittelussa, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

ottaa lähes omatoimisesti 
raaka-aineiden ja valmiiden 
tuotteiden ravintosisältöjä 
huomioon työn suunnitte-
lussa 

ottaa omatoimisesti raaka-
aineiden ja valmiiden tuot-
teiden ravintosisältöjä huo-
mioon työn suunnittelussa 

Erityisruokavalioiden 
valmistaminen 

valmistaa työohjeen mukaan 
tavallisimpia erityisruokavali-
oita ottaen huomioon niihin 
liittyvät rajoitukset, mutta tar-
vitsee ajoittain ohjausta 

valmistaa työohjeen mu-
kaan lähes omatoimisesti 
tavallisimpia erityisruoka-
valioita ottaen huomioon 
niihin liittyvät rajoitukset 

valmistaa työohjeen mu-
kaan omatoimisesti tavalli-
simpia erityisruokavalioita 
ottaen huomioon niihin liit-
tyvät rajoitukset 

Laatuvaatimusten nou-
dattaminen 

noudattaa työssään tuottei-
den valmistukseen annettuja 
ohjeita 

työskentelee toiminnalle 
asetettujen laatuvaatimus-
ten mukaisesti 

työskentelee tuotteille ja 
toiminnalle asetettujen laa-
tuvaatimusten mukaisesti 

Ympäristöä säästävien 
menetelmien soveltaminen 

minimoi ympäristöriskejä 
työssään ottamalla huomi-
oon energiaa kuluttavien pro-
sessien, veden, pesu- ja 
puhdistusaineiden sekä pak-
kausmateriaalien vaikutuksia 
ympäristöpäästöihin, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta 

minimoi lähes omatoimi-
sesti ympäristöriskejä työs-
sään ottamalla huomioon 
energiaa kuluttavien pro-
sessien, veden, pesu- ja 
puhdistusaineiden sekä 
pakkausmateriaalien vaiku-
tuksia ympäristöpäästöihin 

minimoi ympäristöriskejä ja 
osaltaan ehkäisee niitä 
työssään ottamalla huomi-
oon energiaa kuluttavien 
prosessien, veden, pesu- 
ja puhdistusaineiden sekä 
pakkausmateriaalien vaiku-
tuksia ympäristöpäästöihin 

Työssä tarvittavan tietotek-
niikan ja laskutoimitusten 
hallinta 

käyttää työssään tarvittavaa 
tietotekniikkaa ja tekee tarvit-
tavia laskutoimituksia tarvi-
ten osittain ohjausta 

käyttää osittain omatoimi-
sesti työssä tarvittavaa tie-
totekniikkaa ja tekee tarvit-
tavia laskutoimituksia 

käyttää itsenäisesti työssä 
tarvittavaa tietotekniikkaa 
ja selviää itsenäisesti 
työssä tarvittavista lasku-
toimituksista 

Elintarvikealan tuoteke-
hityksen periaatteiden 
tunteminen 

tuntee tuotekehityksen peri-
aatteita niin, että toimii tuote-
kehityksessä avustavana 
henkilönä tarviten ajoittain 
ohjausta. 

tuntee tuotekehityksen pe-
riaatteita, niin että toimii 
tuotekehityksessä ohjeiden 
mukaan avustavana henki-
lönä. 

tuntee tuotekehityksen pe-
riaatteet ja toimii tuotekehi-
tystehtävissä avustavana 
henkilönä. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

hankkii työhönsä tarvittavaa 
tietoa annetuista lähteistä 

hankkii työhönsä tarvitta-
vaa tietoa eri lähteistä lä-
hes omatoimisesti 

hankkii työhönsä tarvitta-
vaa tietoa eri lähteistä 
omatoimisesti 

Ammattietiikka 
  
  
  

käyttäytyy asiallisesti ja nou-
dattaa elintarvikealan am-
mattieettisiä toimintatapoja 
(kuten omavalvonta ja hygie-
niavaatimukset) 

toimii hyvien käyttäytymis-
tapojen mukaan ja noudat-
taa elintarvikealan ammat-
tieettisiä toimintatapoja 
  

toimii hyvien käyttäytymis-
tapojen ja muuttuvien tilan-
teiden vaatimusten mukai-
sesti, sekä noudattaa elin-
tarvikealan ammattieettisiä 
toimintatapoja 

noudattaa raaka-aineiden 
valinnassa ja käytössä sekä 
tuotteen valmistuksessa 
omavalvontaa ja hygie-
niamääräyksiä 

noudattaa raaka-aineiden 
valinnassa ja käytössä 
sekä tuotteen valmistuk-
sessa omavalvontaa ja hy-
gieniamääräyksiä 

noudattaa raaka-aineiden 
valinnassa ja käytössä 
sekä tuotteen valmistuk-
sessa omavalvontaa ja hy-
gieniamääräyksiä 

erottaa virheellisen raaka-ai-
neen ja tuotteen ja tiedottaa 
niistä viipymättä 

erottaa virheellisen raaka-
aineen ja tuotteen sekä tie-
dottaa ja toimii ohjeiden 
mukaisesti 

erottaa virheellisen raaka-
aineen ja tuotteen ja tekee 
itsenäisesti tarvittavat jat-
kotoimenpiteet  

Vuorovaikutus ja yhteistyö 
  

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa ja pyytää tarvittaessa 
apua muilta  

 toimii sujuvasti erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä 
  

työskentelee vastuullisesti, 
tukee ja auttaa muita sekä 
ottaa huomioon edeltävän 
ja seuraavan työvaiheen ja 
työntekijän 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

työskentelee ergonomisesti 
työympäristönsä työturvalli-
suusohjeiden mukaisesti.  
  

työskentelee ergonomisesti 
työympäristönsä työturvalli-
suusohjeiden mukaisesti. 

työskentelee ergonomisesti 
työympäristönsä työturvalli-
suusohjeiden mukaisesti ja 
ottaa omatoimisesti huomi-
oon työympäristön riskiteki-
jät. 

 


