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Perusteiden uudistamisprosessi
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• Työpaja 31.1.

• Skype-sessio 13.2.

• Tarvittaessa kyselyt & 
keskustelut eri 
tahojen kanssa

Työkokonaisuuksien 
määrittely

• Ydinryhmä 
kirjoittamiseen 

• Luonnosten 
kommentointi eri 
tavoin

Ammattitaito-
vaatimusten ja 

osaamisen arvioinnin 
määrittely

• Lausunnot ja 
viimeistely 

Perusteiden laadinta 
ePerusteisiin

Tammikuu 
2019

Päätös kesä 2020 &
voimaan 1.1.2021
(tai päätös 31.12.19 &
voimaan 1.8.2020)



Työpajan 31.1. antia

• Osallistujia työpajassa 37, sekä opettajia, koulutuspäälliköitä että työelämän 
edustajia

• Muotoiltiin keskeisiä puutarha-alan työkokonaisuuksia ja -prosesseja, jotka 
toimivat tutkinnon osien nimeämisen lähtökohtana 

• Lisäksi määriteltiin alustavaa tarkempaa sisältöä, jotka pohjana 
ammattitaitovaatimusten määrittelyyn 
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Kaikille toimialoille pakollisia työkokonaisuuksia

Työkokonaisuus

Puutarhatöiden tekeminen / Työskentely puutarha-alalla / Puutarhatöiden 
perusteet

Asiakkaiden kanssa työskentely / Asiakaspalvelu ja markkinointi

Kasvien käyttö puutarha-alalla (kukka- ja puutarhakauppa) / Kasvien hoito 
(tuotanto)

Yrityksessä työskentely (viherala) / Yrittäminen tai yrittäjämäinen työskentely 
(tuotanto)
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Kaikille toimialoille sopivia valinnaisia
Työkokonaisuus

Yrittäjänä toimiminen → kaikissa pt:ssä: Yritystoiminnan suunnittelu, Yrityksessä 
toimiminen

Puutarha-alan tuotteiden ja palveluiden markkinointi

Hyvinvointia puutarhasta (greencare)

Puutarhatuotteiden jatkojalostus (vrt. at)

Kaupunkiviljely 

Kestävä kehitys puutarhatuotannossa / Resurssitehokas puutarhatuotanto → tulisi 
integroida kaikkiin

Koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus 

Luonnonmateriaalien hyödyntäminen

Puutarha-alan oppaana toimiminen → at:ssa Kotipuutarhaneuvojana toimiminen
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Kukka- ja puutarhakaupan työkokonaisuuksia 

Työkokonaisuus

Myyntityö ja markkinointi (p)

Kasvi- ja tuotetuntemus (p)

Kukkasidontatöiden tekeminen

Myymälätyöskentely puutarha-alalla

Esillepano (nimi?)

Vihersisustaminen

Suunnittelu-, piirtämis- ja tekstausosaaminen

13/02/2019 Opetushallitus 6



Puutarhatuotannon työkokonaisuuksia 

Työkokonaisuus

Puutarhakasvien tuotanto kasvihuoneessa (p)

Puutarhakasvien tuotanto avomaalla (p)

Tuotteiden ja palveluiden markkinointi puutarhatuotannossa (v)

Puutarhatuotannon laiteteknologia ja automaatio (v)

Luomutuotanto puutarhatuotannossa / Vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät (v)

Kasviryhmän tuottaminen (v)
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Viheralan työkokonaisuuksia (2 vaihtoehtoa) 

Työkokonaisuus

Kasvualusta- ja katetöiden tekeminen

Kasvillisuustöiden tekeminen

Päällystetöiden tekeminen

Puutöiden tekeminen

Kivitöiden tekeminen (tai osa toisesta)

Kasvillisuusalueiden kunnossapito

Päällystealueiden kunnossapito

Rakenteiden, varusteiden ja 
kalusteiden kunnossapito

Kasvillisuuden käyttö viheralueilla
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Työkokonaisuus

Viherrakentaminen

Viheralueiden ylläpito

Koneiden hallinta ja käyttäjähuolto

Maanrakentaminen

Puuvartisten kasvien hoito ja ylläpito

Ruohovartisten kasvien hoito ja ylläpito

Tilojen ja tapahtumien rakentaminen



Puutarhatöiden tekeminen / Työskentely 
puutarha-alalla / Puutarhatöiden perusteet
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Perustaidot

Koneiden ja laitteiden 
turvallinen käyttö ja huolto

Kasvien tuntemus, 
kasvibiologia

Asiakaspalvelu

Käsityövälineet

ErillispätevyydetTyöturvallisuus 
ja -ergonomia

Työntekijän 
velvollisuudet ja vastuut

Mikä on 
työprosessi? 
Minkälaisissa 
työtehtävissä 

osaaminen 
osoitetaan? 
Millainen on 

näyttötilanne?


