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1 Luku
NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET
1 § Näyttötutkinnot
Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista voidaan hyödyntää
tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä.
Näyttötutkinnot ovat rakenteeltaan modulaarisia. Ne muodostuvat työelämästä
ja sen kehittymistarpeista johdetuista tehtäväkokonaisuuksista, joille on ominaista
toiminnallisen ja tiedollisen perustan yhteisyys, ammattitaidon monipuolisuus sekä
työprosessin ja sen tulosten yhdentyminen. Tutkinnon osa muodostaa ammattipätevyyden osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäisesti
arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Näytöt järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Koko tutkinnon sijasta tavoitteena voi olla myös tietyn tai
tiettyjen tutkinnon osien suorittaminen.
Ammattitaitovaatimusten kuvauksen perustana on pätevyystyypitys, jonka
katsotaan parhaiten soveltuvan ammattialalle. Kuvauksessa keskitytään ammatin
ydintoimintojen vaatimuksiin, toimintaprosessien hallintaan ja laaja-alaiseen
ammattikäytäntöön. Vaatimukset kattavat myös työelämässä tarvittavan kielitaidon
ja sosiaaliset valmiudet.
2 § Näyttötutkintoihin valmistava koulutus
Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei muodollisesti voida asettaa koulutukseen
osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin erilaisen valmistavan koulutuksen yhteydessä.
Valmistavan koulutuksen järjestäjän tulee vahvistaa opetussuunnitelma tutkintojen perusteiden mukaiseksi. Koulutus ja siihen sisältyvät näytöt on jäsennettävä
tutkinnon osien mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää
näytöt osana valmistavaa koulutusta. Opiskelijan velvollisuutena on osallistua
näyttöihin osana opintojaan.
Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaan perustutkintoon sisältyvät
yhteiset opinnot eivät ole pakollisia koulutuksessa, joka valmistaa näyttötutkintona
suoritettavaan perustutkintoon. Niiden tavoitteet tulee ottaa kuitenkin soveltuvin
osin huomioon opetussuunnitelmassa ja opetuksen järjestämisessä.
3 § Ammattitaidon osoittamistapojen ja tutkintosuoritusten arvioinnin
yleiset perusteet
Näyttöjen arviointi edellyttää järjestelmällistä aineiston keräämistä, päätöksentekoa
ja dokumentointia tutkinnon suorittajan ammatillisista ja työtoimintavalmiuksista
suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja
arviointikriteereihin. Arvioinnin painopisteen tulee olla tekemisessä ja työssä
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toimimisessa. Taito tai osaaminen on arvioitava pääsääntöisesti suoraan vastaavasta
työtoiminnasta.
Näyttöympäristön tulee olla todellinen tai mahdollisimman aito. Arvioinnissa
tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä,
kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dokumentoituja näyttöjä
sekä itse- ja ryhmäarviointia. Näytöt tulee järjestää tutkinnon osittain siten, että
niissä voidaan arvioida ammatinhallinnan kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttamista.
Arvioinnin kohteilla ilmaistaan osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään
erityisesti huomiota. Huomio tulee kiinnittää ydintaitoihin, työn perustana olevan
tiedon hallintaan, työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallintaan sekä
työprosessin hallintaan. Sekä arvioinnin kohteet että kriteerit johdetaan vastaavan
tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteisiin perustuvat
arviointikriteerit kuvaavat ja täsmentävät eritasoisia suorituksia. Kriteereillä
ilmaistaan kynnykset, joiden avulla erotellaan eritasoiset suoritukset.

2 Luku
GOLFKENTÄNHOITAJAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN
1 § Tutkinnon osat
Golfkentänhoitajan ammattitutkinto sisältää kolme (3) pakollista tutkinnon osaa.
Nämä ovat
Nurmipintojen hoito (1 §)
Golfkentän pelikuntoon saattaminen (2 §)
Rakentaminen ja peruskorjaus (3 §).
Tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan kolmen pakollisen osan hyväksytty
suorittaminen.
Lisäksi voi suorittaa vapaasti valittavan osan
Yrittäjyys (4 §).
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Pakolliset tutkinnon osat
Nurmipintojen hoito
Golfkentän pelikuntoon saattaminen
Rakentaminen ja peruskorjaus
Vapaasti valittava tutkinnon osa
Yrittäjyys

Kuvio 1. Golfkentänhoitajan ammattitutkinnon osat.

3 Luku
GOLFKENTÄNHOITAJAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA
AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET
Jokaisesta tutkinnon osasta esitetään ensin ammattitaitovaatimus, sitten siitä johdettu yksi tai useampi arvioinnin kohde vinokirjaimin ja viimeisenä kriteerit, joiden
perusteella ammattitaitovaatimus täyttyy.
1 § Nurmipintojen hoito
Tutkinnon suorittaja tuntee kasvutekijät ja kasvien kasvuun vaikuttamisen keinot.
Kasvutapahtuman tuntemus
Tutkinnon suorittaja
• tuntee eri kasvutekijät ja niiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet
• ymmärtää kasvien kasvun pääpiirteet
• on selvillä kasvutekijöiden ja kasvien kasvun vaikutuksesta golfkentän
hoitotöihin.
Nurmikkojen kasvuongelmien tunnistaminen
Tutkinnon suorittaja
• pystyy arvioimaan, milloin nurmikon kasvu poikkeaa normaalista
• pystyy tunnistamaan yleisimmät kasvuhäiriöt, kuten kuivuuden tai liiallisen
kosteuden, ja osaa ryhtyä tarvittaviin toimiin
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• osaa kuvailla kasvuhäiriöt esimiehelleen.

Tutkinnon suorittaja tuntee golfkentän kasvilajit ja sen heinälajien ominaisuudet,
kasvuvaatimukset ja käyttökohteet sekä osaa tehdä kylvötyöt.
Golfkentän heinälajien, niiden ominaisuuksien ja kasvuvaatimuksien sekä käyttökohteiden tuntemus
Tutkinnon suorittaja
• pystyy tunnistamaan viheriöiden ja muiden pelialueiden tärkeimmät heinälajit
• pystyy tunnistamaan näiden heinäsukujen siemenet
• tuntee natojen, röllien ja nurmikoiden tärkeimmät ominaisuudet sekä kasvuja hoitovaatimukset
• tietää mainittujen heinälajien käyttökohteet golfkentällä.
Golfkentän kylvötöiden tekeminen
Tutkinnon suorittaja
• osaa tehdä golfkentän heinäkasvilajien kylvötyöt ja varmistaa siementen
itämisen ja kasvuun lähdön.
Golfkentän rikkakasvien tunnistaminen
Tutkinnon suorittaja
• pystyy tunnistamaan golfkentän yleisimmät rikkakasvit, kuten valkoapilan,
pihatattaren, voikukan, nurmilauhan, piharatamon ja haarikot
• pystyy tunnistamaan nurmikasvustosta sinne kuulumattomat levät ja
sammalet.

Tutkinnon suorittaja on perehtynyt golfkentän leikattaviin nurmialueisiin ja
niiden leikkuutapoihin sekä muihin hoitotöihin.
Golfkentän nurmialueiden leikkuu- ja hoitotöiden hallinta
Tutkinnon suorittaja
• tuntee eri pelialueet ja on selvillä niiden yleisistä pelillisistä ja hoidollisista
periaatteista
• on selvillä eri pelialueiden leikkuutavoista ja -menetelmistä niin, että osaa
leikata karheikot, esikarheikot, väylät, lähestymisalueet, lyöntipaikat,
esiviheriöt ja viheriöt sekä muut kohteet
• tuntee golfkentällä käytettävät lannoitelajit ja osaa tehdä kentän
hoitolannoitukset eri lannoitusmenetelmillä
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• osaa tehdä kentän mekaaniset hoitotyöt, kuten ilmastukset ja kattamiset
• osaa käsitellä leikkuujätteen asiaankuuluvalla tavalla.

Tutkinnon suorittaja tuntee kasvinsuojelun yleiset periaatteet ja osaa tehdä kasvinsuojelutyöt.
Kasvinsuojelutöiden hallinta
Tutkinnon suorittaja
• on suorittanut torjunta-aineiden käyttötutkinnon.

Tutkinnon suorittaja tuntee golfkentän koneet, osaa käyttää niitä ja tehdä niille
huolto- ja säätötoimet.
Golfkentän koneiden tuntemus ja käytön hallinta
Tutkinnon suorittaja
• tuntee golfkentän erilaiset koneet, kuten leikkuu- ja ilmastuskoneet, ja
niiden tyypillisen työjäljen
• on perehtynyt golfkentän koneiden ominaisuuksiin ja toimintaperiaatteisiin
niin, että osaa valita kuhunkin työkohteeseen sopivan työkoneen
• osaa käyttää koneita niin, että työnjälki on muotoilultaan, tarkkuudeltaan
ja ulkonäöltään tavoitteen mukainen ja kentän pelattavuutta edistävä
• hallitsee koneiden ajotekniikan, esimerkiksi leikkuiden ajosuunnan
vaihtamisen ja kääntymisten aiheuttaman tarpeettoman kulutuksen.
Golfkentän koneiden huoltotoimien hallinta
Tutkinnon suorittaja
• osaa tehdä erityyppisille koneille päivittäiset tarkastukset, huollot ja säädöt.

Tutkinnon suorittaja ottaa työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun huomioon
toiminnassaan.
Työturvallisuuden huomioon ottaminen
Tutkinnon suorittaja
• tunnistaa työturvallisuusriskit ja ottaa ne sekä työturvallisuusmääräykset
huomioon toiminnassaan.
Ympäristönsuojelun huomioon ottaminen
Tutkinnon suorittaja
• asennoituu ympäristönsuojeluun myönteisesti
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• osaa valita työtavat niin, että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman
vähän
• osaa kehittää toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan
• osaa käsitellä ongelmajätettä asiaankuuluvalla tavalla.

2 § Golfkentän pelikuntoon saattaminen
Tutkinnon suorittaja tuntee kenttäalueen erilaiset esteet ja ymmärtää niiden
pelillisen merkityksen sekä osaa hoitaa niitä vaadittavalla tavalla.
Kenttäalueiden esteiden tuntemus ja hoito
Tutkinnon suorittaja
• osaa tehdä vesi- ja hiekkaesteiden viikoittaiset ja kausittaiset hoitotyöt
• osaa asettaa vesiesteiden merkinnät.

Tutkinnon suorittaja tuntee kentän reuna-alueiden kunnon ja hoidon
merkityksen sekä osaa ottaa eri kasvilajit huomioon reuna-alueiden hoidossa.
Reuna-alueiden kasvillisuuden tuntemus ja hoito
Tutkinnon suorittaja
• tuntee reuna-alueiden kasvillisuuden hoitovaatimukset ja osaa tehdä
tarvittavat hoito-, perusparannus- ja uudistamistyöt
• pystyy tunnistamaan yleisimmät alueelle tyypilliset puu- ja pensaslajit
• osaa suosia hoitotoimissaan säilytettäviä lajeja poistettavien kustannuksella.

Tutkinnon suorittaja ymmärtää kentän maisemallisen merkityksen ja toimii
maisemallisten arvojen ja golfkentän ympäristöjärjestelmän mukaan.
Golfkentän ympäristöjärjestelmän tuntemus ja toteutus
Tutkinnon suorittaja
• osaa kuvailla golfkentän ympäristöjärjestelmän peruspiirteet
• osaa ottaa sen tavoitteet ja kestävän kehityksen ympäristöarvot huomioon
omassa hoitotyössään.
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Tutkinnon suorittaja tuntee golfpelin säännöt.
Golfpelin sääntöjen tuntemus
Tutkinnon suorittaja
• tuntee golfpelin säännöt green card -tasoisesti
• osaa ottaa säännöt huomioon kenttäalueen pelikunnosta huolehtiessaan.

Tutkinnon suorittaja osaa ottaa eri tekijät huomioon kentän pelipituutta ja
vaikeusastetta määriteltäessä.
Kenttäalueen pelikunnosta huolehtiminen
Tutkinnon suorittaja
• tuntee kentän erilaisten merkintöjen tarkoituksen
• ottaa tiimerkkejä siirtäessään huomioon muun muassa pelipituuden ja
tuulen vaikutuksen ja ymmärtää merkkien suuntauksen merkityksen
• tietää reiän sijoittelun periaatteet ja osaa vaihtaa lippukupin uuteen paikkaan
• osaa asettaa ulkoraja- ja korjausalueiden merkinnät sekä etäisyysmerkinnät
sääntöjen mukaisille paikoille.

Tutkinnon suorittaja tuntee harjoitusalueet ja osaa huoltaa ne.
Harjoitusalueiden huoltaminen
Tutkinnon suorittaja
• osaa pitää harjoitusalueista huolta niin, että alueet ja niiden varusteet,
koneet ja laitteet ovat asianmukaisessa kunnossa.

Tutkinnon suorittaja tuntee golfalueen kalusteet, osaa asettaa ne paikoilleen,
huoltaa ne sekä tehdä niille varastokunnostuksen.
Kalusteiden huoltaminen ja kunnostus
Tutkinnon suorittaja
• tuntee kalusteiden huoltamisen tavoitteet ja periaatteet
• osaa soveltaa näitä periaatteita väylä- ja muiden taulujen, etäisyysmerkkien
ja muiden kalusteiden huoltamisessa
• ottaa kalusteiden sijoittelussa huomioon muun muassa turvallisuusnäkökohdat.
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Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja toteuttaa oman työnsä asiakaslähtöisesti.
Oman työn suunnittelu ja toteutus
Tutkinnon suorittaja
• osoittaa työssään kentällä joustavuutta ja tilannearviointikykyä sekä tasapuolisuutta eri pelaajaryhmiä kohtaan niin, että pelikentällä ei synny
ruuhkaa hänen takiaan
• osaa sovittaa työnsä pelaajien määrän sekä kilpailu- tai muun tilanteen
mukaan
• tiedostaa työnsä asiakaspalveluluonteen ja suhtautuu asiallisesti pelaajien
antamaan palautteeseen.

Tutkinnon suorittaja ymmärtää työnsä taloudellisen merkityksen.
Toiminnan taloudellisuus
Tutkinnon suorittaja
• kiinnittää huomiota oman toimintansa taloudellisuuteen ja pyrkii
kehittämään sitä
• suhtautuu myönteisesti työhuippuihin ja kausivaihteluihin.

Tutkinnon suorittaja pystyy käyttämään ammatillisissa tilanteissa myös muuta
kuin äidinkieltään.
Kielitaito
Tutkinnon suorittaja
• tuntee jonkin verran englannin kielen perusrakenteita ja -sanastoa niin,
että pystyy saamaan selvää helposta englanninkielistä ammattisanastoa
sisältävästä tekstistä.

Tutkinnon suorittaja pystyy ryhmässä ja työyhteisön jäsenenä ottamaan
huomioon muiden näkökannat ja toimimaan yhteisten tavoitteiden suuntaan.
Sosiaaliset ja yhteistyötaidot
Tutkinnon suorittaja
• toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja ryhmissä asiallisesti ja yhteisesti
sovittujen periaatteiden mukaan.
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3 § Rakentaminen ja peruskorjaus
Tutkinnon suorittaja tuntee golfkentän eri osien ja kerroksien rakenteet ja
materiaalit.
Golfkentän rakenteiden ja materiaalien tuntemus
Tutkinnon suorittaja
• on selvillä niistä golfkentän maa-aineksista ja maalajeista, jotka soveltuvat
käytettäviksi eri osien rakennekerroksina
• pystyy tunnistamaan maa-ainekset ja maalajit sekä tietää niiden käytön
kannalta tärkeimmät ominaisuudet.

Tutkinnon suorittaja tuntee golfkentän muotoilun periaatteet ja niiden
vaikutuksen kentän hoidettavuuteen.
Kentän muotoilun periaatteiden tuntemus
Tutkinnon suorittaja
• on selvillä nurmipintojen tyypillisistä pinnan muodoista, kaltevuuksista,
kaarevuuksista ja muusta kentän muotoilusta sen hoidettavuuden ja
hoitokoneiden käytön kannalta
• tuntee hiekkaesteiden muotoilun periaatteet kentän pelattavuuden ja
hoitotöiden tekemisen kannalta.

Tutkinnon suorittaja on perehtynyt siirtonurmen käyttömahdollisuuksiin ja osaa
sen asentamisen.
Siirtonurmen käyttömahdollisuuksien tuntemus
Tutkinnon suorittaja
• tuntee siirtonurmen käyttömahdollisuudet muun muassa lyöntipaikkojen ja
kentän uudelleen muotoilun nurmetuksessa.
Siirtonurmen asennustaito
Tutkinnon suorittaja
• osaa tehdä siirtonurmen pohja- ja asennustyöt sekä jälkihoidon.
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Tutkinnon suorittaja tuntee sadetusjärjestelmän ja osaa käyttää ja huoltaa sitä.
Sadetusjärjestelmän tuntemus
Tutkinnon suorittaja
• tuntee sadetusjärjestelmän, siihen kuuluvat erilaiset sadettimet ja venttiilit,
ohjausjärjestelmän sekä muut järjestelmän tärkeimmät osat ja niiden
toimintaperiaatteet.
Sadettaminen
Tutkinnon suorittaja
• osaa arvioida sadetustarpeen ja tarvittaessa sadettaa niin, että vesimäärä
vastaa sadetustarvetta.
Sadetusjärjestelmän huoltaminen
Tutkinnon suorittaja
• osaa huoltaa ja tarvittaessa vaihtaa järjestelmään kuuluvia osia, kuten
sadettimia ja venttiilejä.

Tutkinnon suorittaja tuntee kuivatusjärjestelmän, sen osat ja niiden merkityksen.
Kuivatusjärjestelmän tuntemus
Tutkinnon suorittaja
• tuntee kuivatusjärjestelmän niin, että on pääpiirteittäin selvillä
pintakuivatuksen, salaojituksen ja rakennesalaojituksen toimintaperiaatteista
• pystyy osallistumaan kuivatustöihin, kuten pintavesikaivon rakentamiseen,
salaojaputken laskuun ja sorastukseen sekä hiekkaesteen, väylän ja lyöntipaikan pintakuivatukseen.

Tutkinnon suorittaja pystyy avustamaan kentän eri osien uudelleen rakentamisessa
ja uudistamisessa sekä käyttämään töissä kentän kalustoon kuuluvia koneita,
laitteita ja työvälineitä.
Kentän peruskorjauksissa avustaminen
Tutkinnon suorittaja
• pystyy ohjattuna tekemään kentän peruskorjauksia, kuten tyypillisiä
rakennekerroksia ja tiivistyksiä.
Koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttötaito
Tutkinnon suorittaja
• pystyy käyttämään rakentamisessa ja peruskorjauksessa kentän omia koneita,
laitteita ja työvälineitä turvallisesti
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• osaa käyttää vaaituskojetta ja tasolaseria.
Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen
Tutkinnon suorittaja
• ottaa ympäristönäkökohdat huomioon muun muassa estämällä rakennusaikaisen eroosion syntymisen luiskissa esimerkiksi siirtonurmia käyttämällä
tai suojaamalla sadettimien ympäristön
• osaa huolehtia asianmukaisesti erilaisista rakennusjätteistä.

4 § Yrittäjyys
Tutkinnon suorittaja on selvillä yrittäjyyteen kuuluvista taidoista ja osaa arvioida
omia yrittäjyysominaisuuksiaan ja arvojaan.
Omien yrittäjyysominaisuuksien arviointi
Tutkinnon suorittaja
• on selvillä niistä valmiuksista, jotka tukevat yrittäjänä menestymistä
• osaa näiden tietojen ja omien arvojensa perusteella arvioida itseään ja omaa
yrittäjyyttään sekä sitä, pystyisikö omiin arvioihinsa luottaen tekemään
yrittäjänä toimimista koskevia päätelmiä ja ratkaisuja.

Tutkinnon suorittaja tuntee ammattialaansa ja osaa tarkastella sen tarjoamia
mahdollisuuksia yrittäjänä toimimiseen.
Ammattialan yritystoiminnan mahdollisuuksien arviointi
Tutkinnon suorittaja
• osaa arvostaa omaa ammattitaitoaan
• tuntee ammattialansa niin hyvin, että pystyy tarkastelemaan sen tulevaisuuden ja markkinanäkymien perusteella oman yritystoiminnan käynnistämistä.

Tutkinnon suorittaja tuntee liikeideakäsitteen ja sen käytön yritystoiminnan
lähtökohtana.
Liikeideakäsitteen tuntemus
Tutkinnon suorittaja
• tietää liikeidean tarkoituksen
• ymmärtää liikeidean merkityksen yritystoiminnan suunnittelun ja kehittämisen välineenä
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• omaa valmiuksia olla mukana kehittämässä omaa yritysideaa asiantuntijan
avustuksella
• ottaa liikeidean kehittelyssä huomioon muun muassa markkinoiden
kysyntä- ja kilpailutekijöitä, asiakaskohteita ja oman idean toimivuuden
kannalta olennaisia erilaistamistekijöitä.

Tutkinnon suorittaja tuntee yritystoiminnan aloittamistoimenpiteet ja riskit.
Yritystoiminnan aloittamistoimenpiteiden ja riskien tuntemus
Tutkinnon suorittaja
• on selvillä, millaisia vaihtoehtoja yritystoimintaa harkitsevalle on tarjolla
esimerkiksi yritystoiminnan muotojen, aloittamistoimenpiteiden, vastuiden
määräytymisen ja riskien osalta
• pystyy keskustelemaan omaan yritystoimintaan liittyvistä vaihtoehdoista
asiantuntijan kanssa.

Tutkinnon suorittaja on pääpiirteittäin selvillä yritystoimintaan liittyvistä
taloudellisista, tuotannollisista ja henkisistä voimavaroista ja osaa arvioida omia
mahdollisuuksiaan yritystoiminnan aloittamiseen.
Yritystoiminnan talouden tärkeimpien periaatteiden tuntemus
Tutkinnon suorittaja
• omaa valmiuksia olla mukana laadittaessa yritykselle toiminnan kannalta
keskeisten alueiden toimintasuunnitelmia asiantuntijan johdolla
• ymmärtää, mitä on kannattava liiketoiminta ja miten siihen pystyy
vaikuttamaan
• osaa pääpiirteittäin tulkita tilinpäätöstä pääomien, varallisuuden, maksukyvyn ja tuloksen suhteen
• ymmärtää kustannuslaskennan periaatteet ja tietää pääpiirteittäin, mitkä
markkinalähtöiset tekijät tulee ottaa huomioon tuotteiden ja palveluiden
järkevässä hinnoittelussa
• osaa laatia karkean tulo- ja menoarvion asiantuntijan avustuksella.
Omien mahdollisuuksien arviointi yritystoiminnan aloittamiseksi
Tutkinnon suorittaja
• pystyy keskustelemaan oman yritystoiminnan aloittamisesta asiantuntijan
kanssa niin, että lähtökohtana on tutkinnon suorittajan oma yritys
• tuntee toimialan keskeisiä toimijoita, viranomaistahoja ja asiantuntijoita.
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Tutkinnon suorittaja tuntee yritystoimintaan liittyvää keskeistä lainsäädäntöä ja
osaa hankkia lisätietoja.
Yritystoiminnan keskeisen lainsäädännön tuntemus ja tiedon hankinta
Tutkinnon suorittaja
• on pääpiirteittäin selvillä yritystoimintaan liittyvistä keskeisistä säädöksistä
• tietää, mistä voi saada asiantuntijapalveluja ja lisätietoja verotusta ja yritystoiminnan muita alueita koskeviin kysymyksiin.

5 § Ammattitaidon osoittamistavat
Ammattitaidon osoittamiseksi annettavien näyttöjen lähtökohtana on saada selville,
kuinka hyvin käytännön taidot ja niiden pohjana oleva tietoperusta sekä käsitteelliset rakenteet ovat sovittuneet yhteen ja suhteessa siihen, mitä tutkinnon eri osissa
vaaditaan. Tämä on osoitettava pääasiassa toiminnallisilla tehtävillä, joita voidaan
tarvittaessa täydentää suullisesti, kirjallisesti tai muilla tavoin.
Taidon pääasiallisena arviointimuotona on käytettävä työnäyttöä, taitotestiä,
työtoiminnan havainnointia tai simulointia ja kestoltaan vaihtelevia projektitehtäviä. Myös aikaisemmin dokumentoituja näyttöjä vaadittavasta osaamisesta sekä
muita arviointimenetelmiä ja näiden yhdistelmiä voidaan käyttää. Yksittäisen
arviointimuodon käytön valinnassa on otettava huomioon muun muassa, kuinka
hyvin se sopii tutkintovaatimusten arviointiin, miten se vastaa työelämän luonnollisia käytäntöjä, kuinka hyvin sen avulla voidaan erotella haluttu pätevyys eipätevästä osaamisesta, miten helppokäyttöinen se on eri toimintaympäristöissä sekä
kuinka selkeä se on arvioijille ja arvioitavalle. Edellytetyn ammattitaidon taustalla
olevan tiedon ja ymmärryksen tason selvittämiseksi toiminnallisen näytön tukena
voidaan käyttää kyselyjä ja haastatteluja, itse- ja ryhmäarviointia, kirjallisia
tuotoksia, asiantuntijakeskusteluja tai muuta keinoa, jolla arvioitavan osaamisen
taso täsmentyy.
Ammattitaito on arvioitava jokainen tutkinnon osa kerrallaan vertaamalla
arvioitavan ammattitaitoa vastaavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin.
Arviointikriteerien mukainen suoritus on hyväksyttävä. Mikäli tutkinnon
suorittajalla on esittää aiemmin dokumentoituja näyttöjä, arvioijat arvioivat ne
osana suoritettavan tutkinnon osan näyttöä. Tutkintotoimikunta määrittelee
kriteerit näyttöjä arvioiville henkilöille. Lähtökohtana on, että arvioijilla on hyvä
ammattitaito kyseessä olevalla tutkinnon alalla.
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LIITE
Ammatin kuvaus

Golfkentänhoitaja on nurmikonhoidon ammattilainen, jonka päätehtäviä ovat
golfkentän nurmipintojen hoito, kentän pelikunnosta huolehtiminen ja muut
kentän ylläpitoon, korjauksiin ja uudistamiseen liittyvät työt. Hän toimii useimmiten yksityisen golfyhtiön tai -seuran palveluksessa. Hänen lähin esimiehensä on
golfkenttämestari.
Golfkenttä on korkeatasoisesti hoidettu viheralue. Kentän hoitoon liittyvä
kokonaisuus käsittää pelialueet, hiekka- ja vesiesteet, kentän kalusteet ja rakenteet,
klubi- ja kenttäalueen istutukset sekä varsinaista pelialuetta ympäröivän luonnon.
Hoitotöiden tekemiseen on varta vasten suunniteltu ja kehitetty oma kalustonsa.
Kentän pelillistä vaikeutta voidaan säädellä eri käyttäjäryhmien, kilpailujen ja
säätilan mukaan.
Golfkenttien hoidon vaatimustaso kasvaa jatkuvasti. Alalla tiedostetaan kestävän
kehityksen vaatimukset, mikä käytännössä näkyy kenttien ympäristöjärjestelmien
laatimisena. Näiden suunnitelmien toteuttajina golfkentänhoitajilla on keskeinen
asema.
Golfkentänhoitajan ammattitaidossa elävän kasvimateriaalin käsittely yhdistyy
kovaan teknologiaan. Työ on pitkäjänteistä, mutta silti on tarvittaessa osattava
reagoida nopeasti. Lyhyeksi leikattavat nurmet vaativat varsinaisen hoidon lisäksi
jatkuvaa seurantaa. Vaikka erikoiskoneiden käytön hallinta vaihtelevissa olosuhteissa
on keskeinen osa ammattitaitoa, on laaja näkemys hoidettavien kasvien tarpeista
edellytys ammatissa menestymiselle. Kasvuilmiö on tunnettava, ja työssä on osattava
tehdä erilaisia ratkaisuja itsenäisesti ja ongelmatilanteissa nopeasti.
Golfkentän laajuus ja erilaisten olosuhteiden huomioon ottaminen sekä vastuu
ympäristöstä edellyttävät golfkentänhoitajalta vastuullista asennetta. Ihmissuhdetaitoja tarvitaan ryhmätyössä, jota kentän hoito on ja jota tehdään pelaajien pelatessa kentällä. Ammatin asiakaspalveluluonne on tiedostettava ja alan kausiluonteisuuden rytmiin on sopeuduttava. Golfpelin säännöt on tunnettava niin hyvin, että
voi työssään ottaa huomioon sekä kentän pelaajat että pelattavuuden. Työturvallisuuden hallinta on osa ammattitaitoa ja korostuu kykynä ennakoida pelin kulkua.
Alana golfkenttien hoito kehittyy jatkuvasti ja ammattitaidon ylläpitäminen vaatii
kentänhoitajalta kiinnostusta ja jonkin verran myös kielitaitoa, jotta pystyy seuraamaan alalla tapahtuvaa kehitystä.
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