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1. JOHDANTO
Tämän

työn

lähtökohtana

oli

floristin

ammattitutkinnon

näyttöjen

järjestämissuunnitelman laatiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston Muuruveden
yksikköön. Floristin ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta Muuruvedellä on
järjestetty jo vuodesta 1996 lähtien. Näyttöjen järjestämisoikeuksia ei kuitenkaan ole
ollut ja opiskelijat ovat suorittaneet näytöt Kempeleessä. Osittain Kempeleen kanssa
hyvin toimivan yhteistyön, osittain opettajien resurssipulan vuoksi oikeuksia ei ole
aiemmin haettu. Selvitän työssäni hakuprosessiin vaadittavat dokumentit, käytännön
kokemuksia näyttöjen järjestämisestä sekä niiden vaikutuksista koulutuksen
järjestämiseen ja opettamiseen.
Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa,
työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista voidaan hyödyntää tutkinnoissa
vaaditun ammattitaidon näytöissä. (Floristin ammattitutkinto 2003, 7). Näyttötutkinnot
muodostuvat tehtäväkokonaisuuksista, joille on ominaista toiminnallisen ja tiedollisen
perustan yhteisyys, monipuolinen ammattitaito ja työprosessin ja sen tulosten
yhdistäminen. Vaatimukset kattavat myös työelämässä tarvittavan kielitaidon ja
sosiaaliset valmiudet.
Näyttöjen järjestäminen omassa oppilaitoksessa nostaa koulutuksen arvostusta ja
ammatillisuutta. Tutkintotoimikunnan järjestämät koulutustilaisuudet auttavat meitä
kouluttajia ja näyttöjen järjestäjiä pysymään ajan tasalla ja myös yhtenäistämään
näyttöjä ja näyttötehtäviä. Näyttöjen järjestämisoikeudet siis avaavat ovia ja
yhteistyömallisuuksia muihin oppilaitoksiin ja alan toimijoihin.
Myös

koulutuksen

kehittämiseen

näyttöjen

järjestämisellä

on

vaikutusta.

Valmistavalla koulutuksella on tavallaan selkeämpi päämäärä ja opiskelijat suorittavat
näytön heille tutussa paikassa. Myös näyttöjen sovittaminen opintojen lomaan on
helpompaa. Toisaalta kuitenkin koko ajan pitäisi olla kirkkaana mielessä, mihin
opiskelijoita koulutetaan; työelämään. Yhteyksien luominen ja ylläpitäminen
työelämän

edustajiin

ja

yrittäjiin

onkin

erittäin

tärkeää.

Käynnit

työssä

oppimispaikoilla kukkakaupoissa, alan tukuissa ja puutarhamyymälöissä luovat
tärkeitä kontakteja työelämään. Kouluttajienhenkilökohtaiset kontaktit ovatkin
yllättävän suuressa roolissa koko työssäoppimisprosessissa.
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2. FLORISTIN AMMATTITAITO
Floristi on kukkakaupan ammattilainen, joka tuottaa ja myy kukkakaupan tuotteita ja
palveluja. Osaaminen painottuu tuotteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen (Niemelä,
Räihä 2006, 6). Floristin ammatti on hyvin laaja-alainen; täytyy hallita asiakaspalvelu,
tuotteiden tuntemus, sommittelun ja muoto-opin perusteet, kukkasidonta ja vieläpä
yrittäjyyden salat. Aito kiinnostus ja tiedonhalu omaa alaa kohtaan ovat tärkeitä
kaikille ammattilaisille. Teknisten taitojen lisäksi ajan hermolla pysyminen on tärkeää
sekä asiakkaille että oman ammattitaidon kehittämiselle. Työelämään siirryttyä
kouluttautuminen ja kollegoiden tapaaminen auttaa jaksamaan työssä.
Floristin ammattitutkinto muodostuu kahdesta (1-2) pakollisesta ja kahdesta (1-2)
valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on suoritettu, kun kummankin pakollisen ja
toisen valinnaisen osan näytöt on annettu hyväksytysti (Näyttötutkinnon perusteet,
Floristin ammattitutkinto 2003, 8). Oppilaitoksessamme valmistavaa koulutusta
annetaan kahdessa pakollisessa tutkinnon osassa; asiakaspalvelu ja markkinointi sekä
kukkasidonta ja tilakoristelu. Valinnaisessa osassa koulutusta annetaan vain
yrittäjyydessä, vihersisustusta ei ole mahdollista valita. Näyttötutkinnon perusteissa on
annettu selkeät ohjeet vaadittavaan ammattitaitoon ja arvioinnin perusteisiin. Tämä
opetushallituksen julkaisu näyttötutkinnon perusteista on siis pohjana sekä
koulutuksen että näyttöjen suunnittelussa.
Floristin ammattitutkintoon valmistava koulutus on monimuotokoulutusta. Tämä
koulutusmuoto mahdollistaa myös työelämässä mukana olevien opiskelun. Opiskelun
laajuus on 60 opintoviikkoa ja se muodostuu lähi- etä- ja työssä oppimisviikoista.
Lähiviikoilla käydään läpi uusia asioita sekä teoriassa että käytännössä, etätehtävät
valmistavat seuraavan lähiviikon aiheita sekä kokoavat jo opittuja asioita
kokonaisuuksiksi. Työssä oppimisen merkitys on erittäin suuri. Kaikki floristiopiskelijat suorittavat työssä oppimisensa kukkakaupoissa. Siellä opitaan floristin työn
tekeminen; sosiaaliset ja ammatilliset taidot nimenomaan käytännön tasolla. Työssä
oppimisjaksot ovatkin mielestäni erittäin tärkeä osa koulutusta. Opiskelijat saavat
asioihin uusia näkökantoja, joskus ristiriitaisiakin, ja niistä on hyvin antoisaa
keskustella tunneilla ryhmän kanssa. Mielestäni yksi tärkeä asia, jonka kaikkien
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opiskelijoiden haluaisin ymmärtävän, on se, että koulussa opittu ei ole ainoa totuus.
Asioita voidaan tehdä monella eri tavalla ja kaikki tavat ovat silti oikein! Vanha
sanonta ”Talossa talon tavalla” pätee erityisesti työssä oppimispaikoilla. Myös
kouluttajan yhteydenpito yrityksiin ja yrittäjiin on tärkeää ja tässä asiassa näenkin
oman työni kohdalla vielä paljon kehitettävää nimenomaan ammattitutkinnon
opiskelijoiden kohdalla.
Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Pääsääntöisesti
tutkinnot suoritetaan kuitenkin erilaisen valmistavan koulutuksen yhteydessä
(Näyttötutkinnon perusteet, Floristin ammattitutkinto 2003, 7). Näyttötutkinnon
järjestämisoikeuksia haetaan floristisen alan tutkintotoimikunnalta, johon kuuluu
opettajia, itsenäisiä ammatinharjoittajia, työnantajia sekä työntekijöiden edustajia.
Toimikunta on opetushallituksen alainen toimielin.(Http://www.oph.fi) Se valvoo
näyttötutkintojen järjestämistä, näyttötehtävien laadintaa ja arviointia sekä myöntää
tutkintotodistukset.
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3. OPPIMINEN JA OPETTAMINEN
Opettaminen floristin ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa on haasteellista
ja monisäikeistä. Floristi on tavallaan käsityöläinen ja oppiminen koostuu monien
asioiden

yhdistämisestä.

Teoriaperustan

siirtäminen

käytännön

harjoituksiin,

työelämään ja näyttöihin on pitkä prosessi. Kukkasidonnan ja tilakoristelun,
asiakaspalvelun

ja

markkinoinnin

sekä

yrittäjyyden

yhdistäminen

floristin

ammattitaidoksi on todellakin monen asian summa. Tutkintotodistuksen saaja voi
hyvällä omallatunnolla nimittää itseään alan ammattilaiseksi!
Kukkasidonta ja tilakoristelu
a) Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja on selvillä kukkasidonnan sekä väri- ja muoto-opin
teoreettisista perusteista ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän tuntee
floristiikassa käytettävät kasvit ja muut materiaalit. Hän osaa käsitellä
ja varastoida materiaalia kasvifysiologisin perustein ja tuntee laatuvaatimukset. Hän osaa suunnitella, visioida ja esitellä sidontatöitä.
Tutkinnon suorittaja pystyy tekemään sidontatyön käsityöosuuden kohtuullisessa ajassa. Hän tuntee sidontatöiden symbolisen merkityksen ja
niiden hahmomuotoja määräävän alueellisen tapakulttuurin. Hän osaa
suunnitella ja toteuttaa tilaisuuden ilmeeseen ja koristelukohteena ole
vaan tilaan sopivan koristelun. Hän osaa hinnoitella kukkasidonta- ja
koristelutuotteet.
Tutkinnon suorittaja ottaa huomioon ympäristönäkökohdat ja työturvallisuuden materiaalien valinnassa ja työstämisessä. Hän on muuntautumiskykyinen, tiedostaa ammattitaidon jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden ja osaa hyödyntää tiedon hankintakanavia. Hän osaa toimia laatujärjestelmän mukaan.
b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit
Tämän tutkinnon osan ammattitaidon arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin kohtiin:
• kukkasidonnan, väri- ja muoto-opin teorian soveltamistaito
• materiaalin tuntemus
• kasvimateriaalin käsittely ja varastointi
• töiden suunnittelu- ja esittelytaito
• symboliikan ja tapakulttuurin tuntemus
• tilaisuuden luonteen ja tilan sisustusmateriaalien huomioon ottaminen
• tekninen käsityötaito
• kustannuslaskenta ja tuotteiden hinnoittelu
• toiminnan taloudellisuus
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• ympäristö- ja työturvallisuusnäkökohtien huomioon ottaminen
• muuntautumiskykyisyys
• tiedon hankintataito
• laadun hallinta.
Hyväksytty suoritus
Tutkinnon suorittajan materiaalin valinta ja käyttö osoittavat kukkasidonnan sekä väri- ja muoto-opin teorian hallintaa. Hän pystyy perustelemaan teoreettisesti ratkaisujaan ja soveltamaan teoriaa suunnittelemiinsa ja toteuttamiinsa sidontatöihin.
Värien käyttö on määräsuhteiltaan toimivaa ja värien sijoittelu tasapainoista ja työn hahmomuotoa tukevaa. Tuotteiden kokonaisvaikutelma on
tasapainoinen ja sommittelu mielenkiintoinen, sidonnan tyyliopin, valitun hahmomuodon ja asettelutekniikan mukainen. Tutkinnon suorittajan
materiaalin valinta ja sommittelu ilmentävät tuotteen ideaa. Hän tuntee
kasvi- ja muun sidonnassa ja koristelussa käytettävän materiaalin kasvi
fysiologian ja luonteen siten, että pystyy työstämään, käsittelemään ja
varastoimaan materiaalia sen vaatimalla tavalla. Hän osaa suunnitella
ja esitellä luonnospiirroksin ja suullisesti erilaisia sidontatöitä ja koristeluita, jotka sopivat asiakkaan tarkoittamiin tilaisuuksiin sekä tilaan ja
materiaaleihin. Työt ilmentävät symboliikan ja alueellisen tapakulttuurin tuntemusta.
Tutkinnon suorittaja pystyy tekemään koristelusuunnitelman ja toteuttamaan sen määräajassa ja tehdyssä budjetissa pysyen. Hän pystyy suun
nitelmissaan arvioimaan realistisesti materiaalimenekin ja käytettävän
työajan. Hän osaa valita kullekin materiaalille tarkoituksenmukaisen
tekniikan siten, että se takaa tilanteen vaatiman kestävyyden. Sidontatöiden tekninen suoritus on pitävä, viimeistelty, tasapainoinen tarkoituksenmukainen ja nestejännityksen takaava. Hän hallitsee kukkasidonnassa ja koristelussa yleisesti käytettävät tekniikat siten, että pystyy suoriutumaan asiakkaan tilaamien tuotteiden toteutuksesta.
Tutkinnon suorittaja työskentelee joutuisasti ja hävikkiä välttäen. Hän
osaa laatia kustannus- ja hintalaskelmia ja toteuttaa tuotteen siten, että
sen ulkoinen olemusvastaa tuotteen rahallista arvoa. Hän osaa valita
kasvi- ja muut materiaalit niin, että valinnat ja jätteiden käsittelyt tuke
vat kestävän kehityksen periaatteita ja ympäristöystävällistä toimintatapaa. Hän seuraa aktiivisesti alalla tapahtuvia uudistuksia ja pyrkii kehittämään ammattitaitoaan seuraamalla alan kehitystä ja etsimällä ja
hankkimalla tietoa kirjastosta, tietoverkosta, alan julkaisuista ja muulla
tavalla. Hän pystyy toimimaan yrityksessä määritellyn laatutason mukaisesti. (Floristin ammattitutkinnon perusteet 2003, 10 - 12.)
Kukkasidonta kuuluu aineisiin, joita ei voi oppia pelkästään lukemalla ja katsomalla.
Teoriat voi tietenkin opetella vaikka ulkoa, mutta niiden tuominen käytäntöön on
harjoituksen tulos. Rento ja iloinen ilmapiiri opetustilanteessa edistää mielestäni
oppimista.
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Tällaisessa opetusaiheessa on aluksi melkeinpä välttämätöntä käyttää behavioristista
opetusmenetelmää; tieto tulee suoraan opettajalta. Aluksi oppiminen voi olla jopa
mallioppimista, kunnes tietyt perusasiat tulevat tutuiksi. Teen usein mallityön, jonka
mukaan opiskelijat tekevät omansa. Opintojen edetessä opiskelijat suunnittelevat itse
tekemänsä työt; valitsevat tyylin, materiaalit, värit ja tekniikan. Näin he vähitellen
oppivat yhdistelemään aiemmin opittuja, sirpalemaisiakin tietoja ja taitoja. Yleensä
käytännön harjoittelutilanteessa opiskelijat esittelevät ensin suunnitelmansa ja niistä
keskustellaan joko kahdestaan opiskelijan kanssa tai ryhmässä. Mielestäni ryhmien
keskustelut ovat erittäin antoisia, niistä saa useita näkökantoja asioihin.
Tietojen ja taitojen lisääntyessä opetus muuttuu kognitivistiseen suuntaan ja
vuorovaikutus oppijan ja opettajan välillä lisääntyy. Voi jopa sanoa, että siinä on
tämän työn suola; voi opettajanakin oppia uusia ammatillisia taitoja; opiskelijoilta!
Nykyinen koulutusjärjestelmä erilaisine koulutusmuotoineen suosii konstruktivistista
oppimiskäsitystä. Opetussuunnitelmat ovat joustavia, opiskelijoille tehdään
henkilökohtainen opetussuunnitelma ja opiskelijan oma vastuu oppimisestaan
korostuu. Monimuoto-opetus suorastaan vaatii opiskelijalta aktiivisuutta ja vastuun
ottamista omasta oppimisestaan.
Koen tiettyjä eroja perus- ja ammattitutkinnon opettamisessa. Perustutkinnon
opinnoissa opiskelijat tarvitsevat enemmän malli-oppimisen kaltaisia
opetusmenetelmiä, koska opeteltavat asiat ovat kaikille uusia. Ammattitutkinnossa
perusasiat ovat jo hallinnassa, oppiminen syvenee ja vaikeusaste kasvaa.
Tehtävänasettelun täytyy olla haastavampaa ja monipuolisempaa. Kokonaisuuden
hahmottaminen on tärkeämpää ja se täytyy opetuksessakin ottaa koko ajan huomioon.
Myös työelämän odotukset ammattitutkinnon opiskelijoilta ovat suuremmat. Heiltä
vaaditaan jo enemmän nimenomaan kokonaisuuden hallintaa; myymälätyöskentelyn,
asiakaspalvelun ja kukkasidonnan joustavaa yhdistämistä. Usein pienissä, muutaman
henkilön työllistävissä yrityksissä haetaan” hyvää tyyppiä”, ei välttämättä
ammatillisesti täysin valmista työntekijää. Myös sosiaalisten taitojen merkitys on
suuri.
Opettajan

siis

tulisi

pystyä

lukemaan

oman

alansa

kehityssuuntia

ja

tulevaisuudennäkymiä senhetkisen tiedon valossa ja pystyä tarjoamaan opiskelijoille
sellaista tietoa, josta heillä on hyötyä vielä pitkälle varsinaisen opiskeluajan
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päättymisen jälkeen ja jota he voivat tulevassa ammatissaan käyttää hyväksi. Toisaalta
pitäisi pystyä viitoittamaan opiskelijoita samalle jatkuvan oppimisen tielle, jossa
nykyisin jo työssä olevat työntekijät ovat ja johon työmarkkinoille valmistautuvat
opiskelijat tulevat sijoittumaan. Lisäksi tulevaisuuden haasteet eivät ainakaan laske
nykyisestä vaatimustasosta. Opettajan vaikutusmahdollisuudet oppilaisiinsa ovat
tietysti rajalliset. Mutta hän on oppilaidensa näkökulmasta kuitenkin merkittävässä
asemassa, kun he muodostavat omaa arvomaailmaansa ja käsitystä yhteiskunnan eri
rakenteista ja toiminnoista. Tony Dunderfeltin sanoin ”Kasvatuksen tarkoitus ei ole
säiliön täyttäminen, vaan tulen sytyttäminen.”
Asiakaspalvelu ja markkinointi
a) Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja tuntee yrityksen tuotteet ja palvelut sekä osaa esitellä ja myydä niitä. Hän osaa asiakaspalvelun periaatteet, toimii luontevasti ja ystävällisesti asiakaspalvelussa sekä rakentavasti ongelmatilanteissa. Hän pystyy palvelemaan asiakkaita myös muulla kuin omalla
äidinkielellään.
Tutkinnon suorittaja tuntee markkinoinnin perusteet ja osaa tuottaa ja
markkinoida kukkakaupan tuotteita ja palveluja sekä hinnoitella ne. Hän
osaa soveltaa markkinointiviestinnän periaatteita ja hallitsee kaupan
käynnin kirjeenvaihdon. Hän osaa tuottaa ja esitellä luonnospiirroksia
tuotevaihtoehdoista sekä tekstata tuotemateriaalia.
Hän osaa käyttää kukkakaupan koneita ja laitteita sekä hyödyntää
tietotekniikkaa työssään. Hän ymmärtää oman toimintansa merkityksen
yrityksen sisäiseen ilmapiiriin, ulkoiseen kuvaan ja taloudelliseen tulokseen vaikuttavana tekijänä.
Tutkinnon suorittaja osaa asennoitua joustavasti alalle tyypillisiin sesonki- ja muihin tilanteisiin. Hän ottaa huomioon työturvallisuus- ja
ympäristönäkökohdat.
Hän tuntee laatujärjestelmän ja osaa arvioida kukkakaupan palvelujen
ja tuotteiden laatua sekä ymmärtää oman toimintansa merkityksen laadun varmistamiseksi ja parantamiseksi. Hän on selvillä tarvittavasta
lainsäädännöstä.
b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit
Tämän tutkinnon osan ammattitaidon arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin kohtiin:
• tuotteiden ja palveluiden tuntemus
• asiakaspalvelutaidot
• markkinointi- ja viestintätaidot
• tuotteiden esillepano ja hinnoittelu
• kaupankäynnin kirjeenvaihto
• piirustus- ja tekstaustaito
• koneiden, laitteiden ja tietotekniikan käyttö
• toiminnan taloudellisuus
• yhteistyökyky
• työturvallisuus- ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen
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• laadun hallinta
• lainsäädännön tuntemus.
Hyväksytty suoritus
Tutkinnon suorittaja tuntee yrityksen tuotteet ja palvelut siten, että osaa
esitellä niitä ja antaa neuvoja niiden käytöstä sekä vastata asiakkaiden
tekemiin kysymyksiin.
Hän toimii luontevasti ja asiakaslähtöisesti ja kestää sesonkien ja yllättävien tilanteiden aiheuttamia paineita. Hän puhuu äidinkieltään selkeästi ja pystyy palvelemaan asiakkaita myös muulla kuin äidinkielellään
niin, että ymmärtää selkeää ja yksinkertaista floristista aihepiiriä käsittelevää puhetta ja selviää samantasoista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa.
Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella tuotteita ja toteuttaa myyvää tuot
teiden esillepanoa ja hinnoittelua. Tuotteiden hinnoittelun perusteena
hän osaa käyttää yrityksen katetuottolaskelmia. Hän tietää markkinointiviestinnän pääpiirteet ja osaa suunnitella ja toteuttaa myyntityötä, mainontaa ja tiedottamista niin, että viestintä tukee yrityksen kilpailuetua ja
kilpailutilannetta. Hän tuntee yleisimmät viestintämuodot ja -välineet ja
osaa käyttää niitä. Hän osaa tekstata hintamerkintöjä, kortteja,
adresseja sekä surusidonnan nauhoja. Tekstaus on siistiä ja tarkoitukseen sopivaa ja tekstin sommittelu tasapainoista. Hän osaa ottaa vastaan asiakkaan tekemän tilauksen ja pystyy tekemään palvelutilanteessa
sidottavat tuotteet joutuisasti ja asiakasta tyydyttävästi. Hän osaa laatia
kuitin, reklamaation ja tarjouspyynnön sekä vastata yritykselle esitettyyn
tarjouspyyntöön juridisesti pätevästi ja reklamaatioon hyvän tavan mukaisesti. Hän osaa esitellä suunnittelemiaan tuotteita tarjouksen liitteeksi laitettavin luonnospiirroksin. Hän osaa käyttää asiakaspalvelussa
tarvittavia koneita ja laitteita sekä hyödyntää siinä myös tietotekniikkaa.
Hän osaa toimia joutuisasti ja hävikkiä välttäen.
Tutkinnon suorittaja tietää, miten ihmissuhteet ja hyvinvointi vaikuttavat
työyhteisön tulokselliseen toimintaan. Hän ymmärtää, että henkinen hyvinvointi riippuu myös vuorovaikutussuhteen toimivuudesta ja että hän
itse on tässä keskeinen vaikuttaja. Hän suhtautuu myötämielisesti yhteisesti sovittuihin menettelyihin, esimerkiksi pukeutumiseen, ja vaikuttaa
toiminnallaan siten, että työyhteisössä on miellyttävää ja turvallista
työskennellä. Hän ymmärtää siisteyden vaikutuksen viihtyisyydelle ja
yrityksen ulkoiselle kuvalle ja huolehtii työ- ja liiketilojen puhtaudesta.
Hän noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita ja ottaa ympäristöystävällisyyden huomioon materiaalien valinnassa ja jätteiden lajittelussa. Hän tuntee laatujärjestelmän tarkoituksen ja keskeiset periaatteet
niin, että osaa toimia sen mukaan työpaikassaan. Hän on selvillä kukka
kaupan tuotevastuusta ja kuluttajansuojasta sekä työntekijää koskevista
keskeisistä työlainsäädännön kohdista.(Floristin ammattitutkinnon perusteet 2003, 9 – 10)
Asiakaspalvelutilanteisiin harjaantuminen tapahtuu työssäoppimispaikoissa. Tietyt
perusteet voi käydä läpi teoriassa, mutta ihmisten, asiakkaiden kohtaamisen täytyy
tapahtua käytännön työssä. Kukkakaupan päivittäiset, viikoittaiset ja sesonki-aikojen
rutiinit opitaan myös työpaikoilla. Käytännössä noin 1,5 vuoden opiskelun pidemmät
työssäoppimisjaksot on jaettu niin, että ne ovat kukkakaupan tärkeiden sesonkien
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aikana. Tärkeimmät sesongit ovat joulu ja äitienpäivä. Muita kukkakaupan arjesta
poikkeavia kalenterivuoden päiviä ovat ystävän- ja naistenpäivä, pääsiäinen,
ylioppilas- sekä koulujen päättäjäispäivät, rippijuhlat, isänpäivä sekä vainajien
muistopäivä. Myönteisen ja vastaanottavaisen asenteen merkitys korostuu työpaikalla.
Myös yrittäjäksi ryhtymisen vaihto-ehto selkenee usein työtä tehdessä.
Olemme työssämme törmänneet siihen ongelmaan, että eri tutkintojen
opetussuunnitelmat ja tavoitteet ovat useille työelämän edustajille epäselviä. Vaikka
ennen työssäoppimisen alkua tehdään sopimuspaperit ja sovitaan työssäoppimisen
tavoitteista, asiat voivat jäädä epäselviksi useammastakin syystä. Joskus jopa
käyttämämme termistö voi olla työelämän edustajille vierasta. Asioiden aukaisu ja
muuttaminen ” selkokielelle” on erittäin tärkeää, että ollaan samalla ”
aaltopituudella”. Usein myös kiire aiheuttaa sen, että työpaikkaohjaaja ei ehdi
tarpeeksi paneutua työssäoppijan asiaan sopimuksenteon hetkellä tai myöhemmässä
ohjauksessa.
Työpaikkaohjaajien koulutus onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta työelämäyhteyksiä ja
sitä kautta myös koulutusta saadaan eteenpäin entistä työelämälähtöisemmäksi.
Järjestimme yksikössämme koulutuspäivän 29.02.08 paikallisille puutarha-alan
yrittäjille. Paikalla oli sekä yksityisen puolen yrittäjiä että kaupungin edustajia. Alueen
kukkakauppa-yrittäjille järjestetään myös koulutuspäivä, edellinen pidettiin n. 4 vuotta
sitten.
Opiskelijan oma aktiivisuus työssäoppimispaikan hankinnassa on tärkeä.
Käytännössähän kuitenkin opettajan verkosto ja henkilökohtaiset suhteet ovat
ensiarvoisen tärkeitä. Työssäoppimisen merkityksen kasvaminen opetuksessa on
toisaalta luonut paineita ja toisaalta antaa myös opettajalle valtavasti uusia eväitä
opetustyöhön. On erittäin hyödyllistä välillä itsekin peilata” oikeaa” työelämää
floristin ammattitutkinnon perusteisiin.
Usein kuulee sanottavan, että opettajilla ei ole riittävästi modernin työelämän
tuntemusta. Tällaisen argumentin pitäisi laittaa hälytyskellot soimaan
paatuneimmankin pedagogin päässä. Eihän koulutuksen lähentämistä ympäröivään
maailmaan, erityisesti työelämään voi muuten tehdäkään! Elinikäinen oppiminen on
todellakin arkipäivää opettajan työssä. Miten säilyttääkään jatkuva mielenkiinto ja
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palo omaan ammattiin ja sen kehittämiseen, siinä haaste. Opettajien työelämäjaksot
ovat varmasti tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä kouluttautumisen muotoja.

Yrittäjyys
a)Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja on selvillä yrittämisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista kukkakauppa-alalla. Hän tuntee liikeideakäsitteen ja tietää
sen käytön periaatteet suunnittelun ja toteutuksen perustana. Hän osaa
yrityksen perustamisen käytännön toimet ja tuntee kukkakauppayrittämiseen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä. Hän hallitsee alan ostotoimin
nan ja osaa suunnitella liikeidean mukaista markkinointia.
Hän osaa käyttää hyväkseen verkostoitumista ja pystyy yhteistyöhön eri
sidosryhmien kanssa. Hän tuntee kukkakauppayrittämiseen liittyvät riskit ja osaa suojautua niiltä.
Tutkinnon suorittaja osaa laatia talousarvion, ymmärtää tilinpäätös- ja
verotuskäytäntöä ja osaa käyttää hyväkseen laskentatoimen tietoja.
Hän osaa arvioida kannattavuutta laskentatoimen tunnuslukujen avulla.
Hän osaa hinnoitella tuotteet ja hoitaa yrityksen laskutuksen.
Hän pystyy käyttämään asiantuntijoita apunaan ja hankkimaan tietoa
eri lähteistä sekä ohjaamaan laatujärjestelmän käytössä.
b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit
Tämän tutkinnon osan ammattitaidon arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin kohtiin:
• yrittämisen edellytysten ja mahdollisuuksien tuntemus
• liikeidean tuntemus ja käyttö
• yrityksen perustamistoimien tuntemus
• lainsäädännön ja määräysten tuntemus
• ostotoiminnan hallinta
• markkinoinnin suunnittelu
• yhteistyökyky
• riskien tuntemus
• talousarvion laadinta
• tilinpäätös- ja verotuskäytännön tuntemus
• kannattavuuden arviointi
• hinnoittelutaito
• laskutuksen hallinta
• tiedonhankintataito.
Hyväksytty suoritus
Tutkinnon suorittaja tuntee kukkakauppayrittämisen edellytyksiä ja
mahdollisuuksia niin, että pystyy tunnistamaan yrityskohtaisia kilpailuetuja ja -haittoja. Hän on selvillä niistä valmiuksista, jotka tukevat
yrittäjänä menestymistä. Näiden tietojen perusteella hän osaa arvioida
itseään ja omaa yrittäjyyttään sekä tehdä yrittäjänä kehittymistä koske
via päätelmiä ja ratkaisuja. Hän tietää, mitä liikeidealla tarkoitetaan,
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ja ymmärtää keskenään yhteensopivista osista koostuvan liikeidean
merkityksen yrityksen tavoitteellisessa johtamisessa ja kehittämisessä.
Hän pystyy kehittämään omaa ideaansa toimivammaksi asiantuntijan
avustuksella.
Tutkinnon suorittaja on selvillä yritystoiminnan aloittamisen lakisääteisistä toimista sekä kukkakauppa-alaa ja yrittäjää koskevista vastuista ja
velvoitteista niin, että osaa suunnitella ja toteuttaa käytännön toimet
niiden mukaan. Hän osaa ostotoimintaan liittyvät periaatteet ja käytän
nöt, kuten sisäänostojen suunnittelun, ohjauksen ja valvonnan. Hän
tuntee markkinoinnin periaatteita ja keinoja ja osaa niiden perusteella
suunnitella markkinointia niin, että ratkaisut tukevat yrityksen
liikeidean mukaista toimintaa. Hän ymmärtää, että asiakas- ja muut yhteistyösuhteet vaikuttavat olennaisesti yrityksen menestymiseen, ja osaa
rakentaa ja ylläpitää yrityksen jatkuvuuden kannalta merkittäviä asia
kas-, toimittaja- ja muita verkostosuhteita.
Hän on selvillä niistä riskeistä, joita yritystoimintaan voi liittyä esimerkiksi omaisuuden, henkilöstön tai rahoituksen suhteen, ja pyrkii otta
maan ne huomioon toiminnan suunnittelussa.
Tutkinnon suorittaja osaa laatia tulo- ja menoarvion niin, että pystyy
ennakoimaan yrityksen tuloja ja menoja sekä seuraamaan maksukykyä.
Hän on selvillä yritysverotuksen pääpiirteistä ja ymmärtää, mitä on kannattava liiketoiminta, miten siihen voi vaikuttaa ja mitä laskentatoimen
tunnusluvut kertovat. Hän tietää ne markkinalähtöiset tekijät, jotka tulee
ottaa huomioon tuotteiden järkevässä hinnoittelussa, kuten tuotteen
hinta, laatu ja toimitusvarmuus. Hän hallitsee laskutuksen periaatteet ja
osaa hoitaa sen sekä maksuliikenteen seurannan. Kannattavuuden se
kä muussa yritystoiminnan kehittämisessä hän pystyy käyttämään hyväkseen asiantuntijoita ja muita tietolähteitä. Hän osaa ohjata henkilöstöä toimimaan laatujärjestelmän mukaan.
Yrittäjyyden teoria opetetaan tekemällä yritykselle liiketoimintasuunnitelma.
Jokaiselta valmistuvalta kurssilta 1-2 opiskelijaa perustaa oman kukkakaupan, samoin
jokaisella kurssilla on 1-2 jo yrittäjänä toimivaa opiskelijaa. Myös yrityksessä
työntekijänä toimivan on hyvä tietää, mitä kaikkea yrittäjä joutuu ottamaan huomioon
työssään. Yrittäjinä olevat kokevat koulutuksessa olemisen suoranaisena henkireikänä;
voi vaihtaa ajatuksia samanhenkisten ihmisten kanssa ja samalla he kokevat oman
ammattitaitonsa ja varmuutensa kasvavan. Myös yhteistyöverkoston luominen alan
ihmisten kanssa on luontevaa koulutuksen aikana.
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4. JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN LAATIMINEN
Järjestämissopimuksen hakuprosessi lähti käyntiin keväällä 2006. Asetuksessa
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5§) säädetään niistä asioista, joista
näyttötutkinnon järjestämissopimuksessa tulee ainakin sopia. Alla on yleinen malli
järjestämissopimuksesta. (Http://www.oph.fi)

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS
Tämä on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 7
§:n 3 momentissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
asetuksen (812/1998) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu sopimus näyttötutkintojen järjestämisestä.
1 § Sopijapuolet
Sopimuksen sopijapuolet ovat:
Nimi
Tutkintotoimikunta

Yhteystiedot

Näyttötutkintojen järjestäjä
Nimi
Koulutuksen järjestäjä/
yhteisö/säätiö

Yhteystiedot
Nimi

Tutkintotilaisuuksista
vastaava
oppilaitos, toimipiste tai
muu

Yhteystiedot
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yksikkö

Muutokset edellä oleviin tietoihin toimitetaan heti toiselle
sopijapuolelle ja Opetushallitukselle.

2 § Näyttötutkinnot, -tutkintokielet ja vastuuhenkilöt
Sopimuksen kohteena olevat näyttötutkinnot, niiden suorittamisessa
käytettävät kielet sekä näyttötutkintojärjestelyistä vastaavat henkilöt:
Näyttötutkinto

Näyttötutkintokielet

Vastuuhenkilön nimi ja
yhteystiedot

Muutokset vastuuhenkilöitä koskeviin tietoihin toimitetaan
tutkintotoimikunnalle _________ kuluessa muutoksesta.
3 § Tutkintotilaisuuksien järjestelyt (näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma)
Näyttötutkinnot järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla.
Näyttötutkintojen järjestäjä suunnittelee ja toteuttaa
näyttötutkintojärjestelyt yhteistyössä työelämässä toimivien alan
asiantuntijoiden kanssa henkilökohtaistamisen huomioon ottaen.
Näyttötutkintojen käytännön järjestämisestä on sopimuksen liitteenä
näyttötutkintojen järjestäjän laatima näyttötutkinnon
järjestämissuunnitelma jokaisesta tämän sopimuksen kohteena
olevasta näyttötutkinnosta. Jos tutkinnon perusteiden muuttumisen tai
muun syyn vuoksi järjestämissuunnitelmaan on tarpeellista tehdä
muutoksia, näyttötutkintojen järjestäjä toimittaa muutosehdotukset
hyväksyttäväksi tutkintotoimikunnalle __________kuluessa.
Näyttötutkintojen järjestäjä sitoutuu järjestämään tutkinnot
tutkintotoimikunnan hyväksymän näyttötutkinnon
järjestämissuunnitelman mukaisesti sekä kehittämään toimintaansa
näyttötutkintojen järjestäjänä.

4 § Tutkintosuoritusten arvioijat
Näyttötutkintojen järjestäjä hankkii tutkintosuoritusten arvioijiksi sekä
työnantaja-, työntekijä- että opetustehtävissä toimivia alan
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asiantuntijoita. Näyttötutkintojen järjestäjä huolehtii siitä, että
tutkintosuoritusten arvioijista vähintään yksi on suorittanut
näyttötutkintomestarin koulutuksen.
Arvioijien tulee täyttää seuraavat kriteerit:______________________
TAI
Luettelo arvioijista tarpeellisine taustatietoineen on sopimuksen
liitteenä. Muutokset luettelossa olevia arvioijia koskeviin tietoihin
toimitetaan tutkintotoimikunnalle _________ kuluessa muutoksesta.
Näyttötutkintojen
arviointitehtävään.

järjestäjä

sitoutuu

perehdyttämään

arvioijat

5 § Näyttötutkinnon järjestäminen ilman valmistavaa koulutusta
Näyttötutkinnon järjestäjä sitoutuu järjestämään tutkintotilaisuuksia
myös henkilöille, jotka tulevat suorittamaan tutkintoa tai tutkinnon
osaa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta sekä tarvittaessa
muiden valmistavan koulutuksen järjestäjien opiskelijoille.
6 § Ilman valmistavaa koulutusta järjestettäviin tutkintotilaisuuksiin
osallistuvilta perittävät maksut
Ilman valmistavaa koulutusta järjestettäviin ammattitutkinnon ja
erikoisammattitutkinnon tutkintotilaisuuksiin osallistuvilta voi
näyttötutkintojen järjestäjä periä tutkinnon järjestämisestä
kohtuullisena maksuna enintään ______ euroa tutkinnon osaa kohden.
7 § Näyttötutkintojen suorittamista koskeva tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus
Näyttötutkintojen suorittamista koskeva tiedottaminen, neuvonta ja
ohjaus järjestetään seuraavasti:__________
8 § Tutkintotilaisuuksista osallistujalle aiheutuvia kustannuksia koskeva
tiedottaminen
Tutkintotilaisuuksista osallistujalle aiheutuvista kustannuksista
tiedotetaan seuraavalla tavalla:_______________________
9 § Tutkintosuoritusten arviointia koskevat tiedot ja todistukset
Näyttötutkintojen järjestäjä vastaa todistusten laadinnasta ja
lähettämisestä tutkintotoimikunnalle. Näyttötutkintojen järjestäjä
toimittaa todistusten mukana tutkintotoimikunnalle tutkintoon
osallistuneista seuraavat tiedot: tutkintoon osallistuneet, tutkinto,
tutkinnon osat arvosanoineen sekä hylättyjen suoritusten perustelut.
Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että tutkinnon suorittajat saavat
todistuksen viimeistään kahden kuukauden kuluessa viimeisestä
tutkintotilaisuudesta. Tätä varten tutkintotoimikunnan tulee saada
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näyttötutkintojen järjestäjältä todistukset ja muut asiapaperit
________kuluessa.
Näyttötutkintojen järjestäjä vastaa allekirjoitettujen todistusten
toimittamisesta tutkinnon tai sen osan suorittaneille sekä
todistusjäljennösten arkistoinnista ja arvioinnin oikaisumenettelyn
tiedottamisesta tutkintoon osallistuneille.

10 § Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti
sopijapuolten välisin neuvotteluin.
Mikäli sovintoon ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan sovittelussa,
johon kumpikin sopijapuoli asettaa yhden jäsenen ja Opetushallitus
yhden jäsenen puheenjohtajaksi. Esitys sovittelumenettelystä
osoitetaan Opetushallitukselle.
11 § Sopimuksen voimassaoloaika
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi
TAI
Tämä sopimus on voimassa _____ - _____.
12 § Sopimuksen purkaminen ja irtisanominen
Tämän sopimuksen voimassaoloajasta riippumatta sopijapuoli voi
purkaa sopimuksen päättymään heti, jos toinen sopijapuoli on
sopimusta tehtäessä olennaisissa kohdin johtanut toista harhaan tai on
olennaiselta osalta jättänyt noudattamatta sopimusehtoja.
Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättyväksi kolme
kuukautta sen jälkeen, kun irtisanominen on tehty kirjallisesti.
13 § Sopimuskappaleet
Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena,
joista yksi jää kummallekin sopijapuolelle. Tutkintotoimikunta
lähettää kopion sopimuksesta tiedoksi Opetushallitukselle.
Päiväys
TUTKINTOTOIMIKUNNAN NIMI
NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJÄN NIMI
Tutkintotoimikunnan edustajan allekirjoitus
Näyttötutkintojen järjestäjän edustajan allekirjoitus
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Nimen selvennys
Nimen selvennys
LIITTEET Tutkintotoimikunnan hyväksymät näyttötutkinnon
järjestämissuunnitelmat Luettelo arvioijista taustatietoineen

4.1 Muuruveden yksikön järjestämissopimus ja -suunnitelma
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NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA
FLORISTIN AMMATTITUTKINTO

Taustatiedot
1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot
Savon koulutuskuntayhtymä
Savon ammatti- ja aikuisopisto/ Luonnonvara-ala
Osoite:
Hietapohjantie 926, 73460 Muuruvesi
Puhelin:
(017) 214 3800
Faksi:
(017) 214 3801
Kotisivut:
www.sakky.fi
2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan
Tutkintojen osat ovat yrittäjyys, asiakaspalvelu ja markkinointi, kukkasidonta ja
tilakoristelu (OPH:n määräys 27/011/2003).
3. Tutkintokieli
Suomi
4. Tutkinnon vastuuhenkilö, yhteystiedot ja mahdollinen
näyttötutkintomestaripätevyys
Päivi Niskanen
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Sähköposti:

Floristi-hortonomi, AMK, näyttömestari
Hietapohjantie 926, 73460 Muuruvesi
(017) 214 3800
(017) 214 3801
paivi.h.niskanen@sakky.fi

Tutkinnon vastuuhenkilö on suorittanut näyttötutkintomestarikoulutuksen (vuonna
2003).
5. Tutkinnon järjestäjän kokemus alalta
Näyttötutkintoja on järjestetty Savon ammatti- ja aikuisopistossa puutarha- ja
maatalousalalla vuosien ajan. Savon ammatti- ja aikuisopisto on järjestänyt
floristin ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta lähes kymmenen vuotta.
Koulutusta järjestetään monimuotokoulutuksena. Tällä hetkellä (10/2006) floristin
ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa on 19 opiskelijaa.
6. Arvio vuosittaisista suorittajamääristä
Floristin ammattitutkinnon suorittaa noin 15-20 opiskelijaa joka toinen vuosi.
Valmistavan koulutuksen kesto on 2 vuotta.

24
7. Tiedotus ja markkinointi
Oppilaitos ilmoittaa järjestettävistä näytöistä ja niihin liittyvästä valmistavasta
koulutuksesta alan ammattilehdissä, alueellisissa sanomalehdissä mm. Savon
Sanomissa, oppilaitoksen omilla kotisivuilla (www.sakky.fi), koulutukseen
liittyvillä messuilla, esitteiden ja henkilökohtaisen markkinoinnin avulla.
Otamme mielellämme vastaan myös suoraan näyttöihin tulevia henkilöitä sekä
muiden oppilaitosten valmistavan koulutuksen opiskelijoita.
8. Ohjauksen resurssit
Yhdessä näytön suorittajan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
(HOPS) sekä henkilökohtainen näyttösuunnitelma (HENSU). Suoraan näyttöön
tuleville tehdään lähtötason kartoitus ja sen perusteella jatkosuunnitelmat.
Valmistavan koulutuksen alussa opiskelijoille kerrotaan näyttöjen ja
näyttötutkinnon suoritusmahdollisuudesta ja – velvollisuudesta sekä hyväksytyn
näyttötutkinnon tai osasuorituksen merkityksestä työelämässä. Koulutuksen
aikana annamme opiskelijoille sekä ryhmä- että yksilöllistä ohjausta
näyttötutkintoon liittyvistä asioista. Ohjauksessa tuomme esille, että näyttöihin
osallistuminen on osa koulutusta. Koulutuksen alussa annamme henkilökohtaista
ohjausta ja lisäksi koko koulutuksen ajan ryhmä- ja yksilöohjausta tarpeen
mukaan. Ohjauksesta vastaa pääasiassa ryhmänohjaaja.
9. Perittävät maksut
Tutkinnon suorittaja maksaa tutkintomaksun 50,50 €, maksut peritään OPH:n
ohjeiden mukaan.. Oppilaitos vastaa tutkintomaksujen keräämisestä ja
tilittämisestä Opetushallitukselle.
Ulkopuolisille näyttöjen suorittajille näyttömaksu määräytyy aiheutuneiden
kustannusten mukaan.

Näyttöjen tarjonta
10. Näyttöjen tarjonta ja sijoittuminen
Pääsääntöisesti näytöt järjestetään silloin, kun opetus kyseisestä tutkinnon osasta
on valmistavassa koulutuksessa annettu. Näytöt sijoittuvat yleensä valmistavan
koulutuksen loppupuolelle.
Ilmoitamme näytöistä tutkintotoimikunnalle sovitun käytännön mukaisesti.
11. Näyttöjen täydentäminen ja uusiminen
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Tutkinnon suorittaja voi uusia hylätyn näytön oppilaitoksen seuraavassa,
sisällöllisesti vastaavassa näyttötilaisuudessa. Näyttöä voi myös täydentää heti
arviointikeskustelun jälkeen samassa näyttötilanteessa, jos arvioijat katsovat sen
mahdolliseksi. Uusiminen voi tapahtua myös muussa näyttökohteessa kuin
ensimmäinen näyttö.
Jotta uusintoja tulisi mahdollisimman vähän, tutkitaan tutkinnon osan suorittajan
taidot ennen varsinaista näyttöä esimerkiksi haastattelemalla.
12. Näytöt muille
Näytön voi suorittaa myös osallistumatta oppilaitoksen valmistavaan
koulutukseen. Suoraan työelämästä tai muista oppilaitoksista tuleville järjestetään
vastaavat näytöt kuin oman oppilaitoksen valmistavan koulutuksen
opiskelijoillekin. Ulkopuolisten osalta kiinnitetään erityistä huomiota riittävään
etukäteisinformaatioon ja henkilökohtaiseen ohjaukseen näyttöjärjestelyissä.
13. Näytön henkilökohtaistaminen
Floristin ammattitutkinnon näyttöjen suunnittelussa ja vastaanotossa on käytössä
OPH:n
määräys
henkilökohtaistamisesta
näyttötutkinnossa.
Henkilökohtaistaminen kohdistuu opiskelijan lähtötilanteen ja tarpeiden
kartoittamiseen, näyttöjen järjestämiseen sekä valmentavan koulutuksen
suunnitelmaan.
Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen näyttösuunnitelma (HENSU).
Näyttöajankohta
suunnitellaan
suorittajan
kanssa
henkilökohtaisen
näyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Mikäli opiskelija ei katso edistyneensä
opinnoissa näytön edellyttämällä tavalla tai opintojen suhteen on tapahtunut
muuta viivästymistä, voidaan yhteisesti sopien muuttaa näytön ajankohtaa.

Näyttöjen sisältö
14. Tutkinnon peruste näyttöjen suunnittelun lähtökohtana
Floristin ammattitutkintoon valmistava koulutus.
TUTKINNON OSAT
TUTKINNON PAKOLLISET OSAT
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Asiakaspalvelu ja markkinointi
Kukkasidonta ja tilakoristelu

VALINNAISET OSAT
Vihersisustus
Yrittäjyys

Tutkinnon
ammattitaitovaatimukset:

Käytännön työtilanteet:

Asiakaspalvelu ja markkinointi

Työssäoppimispaikat

- yrityksen tuotteiden ja palveluiden
tunteminen, esittely ja myynti
- asiakaslähtöisyys
- asiakaspalvelu myös muulla kuin
omalla äidinkielellä

- mahdollisuuksien mukaan
asiakaspalvelun näyttö toteutetaan
opiskelijoiden omissa
työssäopimispaikoissa
- markkinoinnista kirjallinen tehtävä

- tuntee markkinoinnin perusteet ja
kilpailukeinot ja osaa hinnoitella
- markkinointiviestinnän
periaatteiden soveltaminen ja
kaupankäynnin kirjeenvaihdon
hallitseminen
- tekstauksen hallitseminen
- kukkakaupan koneiden ja
laitteiden käyttäminen
- sisäisen markkinoinnin
ymmärtäminen
- työturvallisuuden ja
ympäristönäkökohtien huomioon
ottaminen
- ymmärtää laadun merkityksen
Kukkasidonta ja tilakoristelu
- väri - ja muoto-opin soveltaminen

Kukkasidonnan näyttö järjestetään
oppilaitoksella

- kasvien ja muiden materiaalien
tunteminen

Tilakoristelun näyttö mahdollisuuksien
mukaan oppilaitoksen ulkopuolella

- kasvimateriaalin käsittely ja
varastointi
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- laatuvaatimusten tunteminen
- sidontatöiden suunnittelu, visiointi
ja esittely
- sidontatyön käsityöosuuden
tekeminen kohtuullisessa ajassa
- koristelukohteena olevaan tilaan ja
tilaisuuteen sopivan koristelun
suunnittelu ja toteuttaminen sekä
sidontatöiden hinnoittelu
- työturvallisuuden ja
ympäristönäkökohtien huomioon
ottaminen
- ymmärtää laadun merkityksen
- tiedon hankinta
Yrittäjyys
- yrittämisen edellytykset ja
mahdollisuudet kukkakauppa-alalla

Liiketoimintasuunnitelma

- liikeidean tuntemus ja käyttö

- kirjallinen liiketoimintasuunnitelma ja
kokelaan haastattelu

- yrityksen perustamistoimien
tuntemus
- lainsäädännön ja määräysten
tuntemus
- ostotoiminnan hallinta
- markkinoinnin suunnittelu
- riskien tuntemus
- talousarvion laadinta
- tilinpäätös ja verotuskäytännön
tuntemus
- kannattavuuden arviointi
- hinnoittelutaito
- laskutuksen hallinta
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15. Näyttöjen henkilökohtaistaminen
Tutkinnon suorittajan aikaisempi osaaminen tunnustetaan ja otetaan huomioon
näyttöjen suunnittelussa. Arvioinnin perusteena ovat esim. aikaisemmat
työtodistukset tai muut dokumentit. Arvioijat päättävät dokumentoitujen
suoritusten hyväksymisestä tutkinnon osan näytöksi tai sen osaksi. Tunnustetusta
osasta ei vaadita näyttöä. Koko tutkintoa ei voi kuitenkaan hyväksyä ehdoitta
hyväksyttäväksi pelkästään dokumentoitujen suoritusten perusteella, koska niiden
avulla ei saa selville työskentelytapoihin liittyviä ammattitaidon osia, kuten
esimerkiksi ammattitaidon ajantasaisuutta, työturvallisuuden noudattamista,
työskentelyn tehokkuutta tai tietojen ja taitojen soveltamiskykyä.

Näyttöympäristöt
16. Yhteistyö työelämän kanssa
Tutkintosuoritusten suunnittelussa, toteutuksessa, tehtävien laadinnassa tehdään
kiinteää yhteistyötä työelämän kanssa.
Yhteistyökumppani

Yhteystiedot

Tutkinnon osa

Keskuskukka ja
Hautauspalvelu
Käsnänen Ky

p. 017 462 4260

Yrittäjyys
Markkinointi

Sinikka Ruotsalainen
Yo-merkonomi
Savonia
ammattikorkeakoulu
Ritva Pirinen

p. 050 306 7951

Yrittäjyys

Ritva.Pirinen@savoni
a-amk.fi

Markkinointi

p. 040 730 1868

Markkinointi

KTM
Savon ammatti- ja
aikuisopisto
Kaire Uueni-Matikainen

Asiakaspalvelu
Kukkasidonta

Floristi
Kukkakauppiasliiton
tuomarit:
Sari Pihko, Jouni
Seppänen, Saija Sitolahti,
Katri Gummerus, Heidi
Stubb, Tiina Räihä
Terttu Hiltunen, Oulu
Pasi Kivilompolo, Oulu

Kukkasidonta
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Savon ammatti- ja
aikuisopisto
Anne Parkkonen

Asiakaspalvelu
p.044 785 3810

Hortonomi, AMK,
näyttömestari
Floristi
Heli Mertanen

Kukkasidonta
p. 040 721 1467

Asiakaspalvelu

Kukka- ja
hautauspalvelu Bovellan p. 050 547 2302
Anne-Mari Bovellan

Kukkasidonta

Floristi
Sinikka VlasoffRautiainen
Asiakaspalvelu

Floristi

Savon ammatti- ja
aikuisopisto

Yrittäjyys
p. 044 785 3841

Unto Keränen

Markkinointi
Asiakaspalvelu

Ekonomi, näyttömestari
Tutkintosuoritukset pyritään järjestämään tutkinnon osa-alueittain aidossa
työympäristössä työpaikoilla tai koulun järjestämässä kohteessa. Oppilaitos
suunnittelee ja toteuttaa tilaisuudet yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän
asiantuntijoiden kanssa. Jatkuva yhteydenpito ja yhteistyö työnantajiin on tärkeää,
jotta vaihtelevia näyttöympäristöjä on riittävästi tarjolla. Yhteistyöverkostoa on
rakennettu työssäoppimisen kautta.
Jokainen näyttöympäristö/kohde käydään läpi työelämän edustajien kanssa ja
mietitään konkreettiset tehtävät tutkinnon suorittajalle. Tässä vaiheessa
varmentuu kaikille osapuolille mitkä on kyseisen näytön tavoitteet/tehtävät ja
miten osaamista arvioidaan (mm. arviointikriteerit, arvioijien pätevyys).
17. Näytön henkilökohtaistaminen
Tutkinnon suorittajalla on mahdollisuus vaikuttaa näyttöpaikan valintaan.
Lopulliseen päätökseen vaikuttaa se, miten näyttöpaikka (esim. oma työpaikka)
täyttää näyttöympäristölle asetetut vaatimukset. Asia ratkaistaan aina
tapauskohtaisesti. Näytön järjestäjä ja arvioijat tekevät lopullisen päätöksen.
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Näyttöjen arviointi
18. Arvioijien ammattitaidon ylläpito
Arvioijien ammattitaitoa ylläpidetään kouluttamalla ja perehdyttämällä heidät
näyttöihin, arviointikriteereihin ja – asteikkoon sekä yleisesti koko tutkintoon.
Arvioijat perehdytetään näyttöihin tapauskohtaisesti, mutta yleisesti näyttö ja
arviointi käydään näyttökohteessa läpi samalla kun näyttöjä suunnitellaan ja
lyhyesti vielä ennen näyttötilannetta. Vähintään yksi näytön arvioijista on
suorittanut näyttötutkintomestarikoulutuksen.
19. Arviointiaineiston kerääminen
Näyttöjen arvioinnissa noudatetaan Floristin näyttötutkinnon perusteissa annettuja
arviointiohjeita ja arviointikriteerejä. Arviointiaineistoa kerätään havainnoimalla
näyttötilannetta ja lopputulosta, tutkimalla näytön loppuraportit (esim. kirjalliset
tehtävät) ja tutkinnon suorittajan tekemä itsearvio.
Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tutkinnonsuorittajan työprosessin
hallintaan, asiakaslähtöiseen toimintaan, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin.
Arviointitietoa kerätään myös kysymällä tutkinnonsuorittajalta tarkennuksia ja
perusteluja tutkintosuorituksen aikana. Näin varmistetaan tutkintosuorituksen
vastaanottajien tulkinta havainnoinnista sekä toiminnallisten tehtävien tiedollinen
perusta.
Näytön jälkeen tutkinnon suorittaja arvioi suullisesti ja kirjallisesti vahvuutensa ja
kehittämisalueensa. Ennen näyttöä myös suorittajalle on selvennettävä
arviointikriteerit.
20. Arviointi ja arviointipäätöksen tekeminen
Arvioijat arvioivat näytön aikana suorittajan työskentelyä ja näytön jälkeen
työskentelyn lopputuloksia. Näytön arviointipäätös tehdään välittömästi kunkin
näyttöosion jälkeen näytön vastaanottajien yhteisessä kokouksessa,
arviointikokouksessa. Kokouksessa tehdään kolmikanta-arviointi (työnantaja,
työntekijä, oppilaitoksen edustaja) arviointiaineiston ja keskustelujen avulla.
Yksittäisen näyttötehtävän arvioi vähintään yksi hyväksytyistä arvioijista.
Arviointipäätökset pohjautuvat etukäteen laadittuihin kriteereihin. Mahdolliset
erimielisyydet selvitetään keskustellen ja neuvotellen vertaamalla suoritusta
tutkinnonperusteisiin/arviointikriteereihin. Aina pyritään saavuttamaan yksimielinen
päätös.
Itsearvio on mukana lopullisessa arviointikeskustelussa. Itsearviointi tukee ja
antaa suuntaa arvioijien päätökselle; se on osa kokonaisarviointia. Asiantunteva
itsearviointi voi vaikuttaa arviointia korottavasti ja virheellinen itsearviointi
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vaikuttaa arviointia alentavasti. Lopullinen valta on arvioijilla, ei tutkinnon
suorittajalla.
Jääviyskysymykset pyritään ehkäisemään jo ennakolta arvioijia valittaessa.
Näytön arvioijana ei voi toimia (on jäävi) tutkinnon suorittajan oma sukulainen,
valmistavan koulutuksen vastuuopettaja sekä muut näytönantajaa opettaneet
opettajat, työpaikkaohjaaja tai suoranainen esimies.

21. Arvioinnin dokumentit
Arviointi tapahtuu kuhunkin näyttöön laadittujen lomakkeiden avulla; sitä
käyttävät tutkinnon suorittaja, työelämän edustaja(t) ja oppilaitoksen edustaja.
Arviointilomakkeelle kirjataan tutkintosuorituksen aikaiset havainnot, keskustelut
ja itsearviointi. Näyttöjärjestelyt ja arviointiraportit arkistoidaan oppilaitoksella.
Pääsääntöisesti arviointi tapahtuu tutkinnon osittain.
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5. KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA NÄYTÖN JÄRJESTÄMISESTÄ
Ensimmäinen kukkasidonta ja tilakoristelu näyttötutkintotilaisuutemme oli siis 27. 29.08.2007.
Floristisen alan tutkintotoimikunta hyväksyy näyttötehtävät.( Liite 1.) Ne lähetetään
hyvissä ajoin, vähintään kahta viikkoa ennen kokousta, sihteerin ja puheenjohtajan
luettaviksi. Koska järjestimme ensimmäistä näyttöämme, tehtävät postitettiin kaikille
tutkintotoimikunnan jäsenille ennakkoon. Tehtävien laadinta oli siis erityisessä
tarkkailussa.
Tehtävien laadinnassa piti kiinnittää huomiota tehtävien erilaisuuteen. Työt laaditaan
niin, että esimerkiksi kaikki käytetyimmät tekniikat otetaan huomioon ja ne tulevat
arvioiduiksi. Esimerkiksi kimpussa on spiraalitekniikka ja surulaitteessa
sienitekniikka. Morsiuskimpun tai koristeen tehtävänanto mahdollisti erilaisten
tekniikoiden käytön. Katkaistuin varsin tekniikka, liimaus, punokset, ketjutukset sekä
konstruktioiden käyttö olivat kaikki mahdollisia. Samoin asetelmallisen työn
tekemisessä oli enemmän vapautta tekniikan suhteen.
Palautteessa puututtiin vain hinnoitteluun. Kimpun hinta ensimmäisessä
versiossamme oli 40 -60 €, tutkintotoimikunnan mielestä sen piti olla nykyisillä
leikkokukkien hinnoilla 60 -80 €. Samoin surulaitteen hintaa nostettiin..
Tilakoristelutehtävässä oli ilmoitettu maksimihinta, se muutettiin minimihinnaksi.
Näin varmistettiin, että töistä tulee tarpeeksi isoja ja koristelusta yleisesti ottaen
tarpeeksi laaja. Myös työn hinnoitteluun puututtiin. Ensimmäisessä versiossa
työtunnin hinta oli 28 €. Se nostettiin 35€/h.
Töiden suuruus ihmetyttää usein opiskelijoita jo koulutuksen aikana. He kokevat, että
työelämässä kuitenkin harvoin pääsee tekemään isoja ja kalliita töitä. Tässä asiassa on
tietenkin paljon paikkakunta- ja liikekohtaisia eroja. Näytöissä töiden suuruutta
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perustellaan sillä, että töissä täytyy olla ” tarpeeksi arvioitavaa ”. Jotta esimerkiksi
muoto- ja väriopilliset asiat voidaan arvioida tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti,
niiden on oltava selkeästi esillä työssä.
Opiskelijat saivat näyttötehtävänsä n. viikkoa ennen tutkintotilaisuutta. He
suunnittelevat ja hinnoittelevat työt etukäteen sekä laativat tilauslistan tarvittavista
materiaaleista. Lista toimitetaan koululle ja niistä tehdään yhteistilaus.
Kimpun sitomiseen oli annettu tunnin aikaraja. Työhön liittyi myös
tiedonhakutehtävä, joka tuntui olevan yllättävän hankala. Annetussa ajassa tehtävän
työn täytyy olla hyvin suunniteltu, varsinkin kun työstä tulee suhteellisen suuri. Myös
arvioijien kannalta on hyvä, että kaikilta valmistuu yksi työ yhtä aikaa. Loput työthän
sai tehdä haluamassaan järjestyksestä, mikä voi olla arvioinnin kannalta hankalaa. Osa
arvioijista nimittäin haluaa että kaikki työt, esim. morsiuskimput, ovat yhtä aikaa
nähtävillä ja arvioitavina. Tämä voi vaikuttaa myös siihen, että aikataulu venyy
pitkälle yöhön. Varsinkin jos ryhmä on iso ja töissä on paljon huomautettavaa.
Opiskelijat joutuivat tekemään itsearvioinnin morsiamen koristeesta, mutta saivat
tehdä kaikista töistä, jos halusivat. Itsearvioinnin merkitys tuntui myös olevan
opiskelijoille hieman epäselvää.
Näytön arviointi on erittäin iso urakka arvioijille. ( Arviointikaavakkeet liite 2.)Kaikki
työt arvioidaan erillisille kaavakkeille ja niistä tehdään yksi koontilomake, joka
toimitetaan tutkintotoimikunnalle. Varsinkin hylätyn suorituksen perusteluiden täytyy
olla riittävät ja selkeät. Kaikille opiskelijoille annetaan myös suullinen palaute.
Palautteen antamisen, ja varsinkin hylätyn suorituksen, on oltava erittäin
”hienovaraista” ja rakentavaa. Arvioijathan eivät välttämättä entuudestaan tunne
arvioitavia ja vaatiikin aikamoista psykologista silmää antaa rakentavaa palautetta
täysin ventovieraille ihmisille. Valtakunnallisesti katsoen arvioijamme ovat erittäin
ammattitaitoisia. Suomen Kukkakauppiasliitto ry. kouluttaa säännöllisesti uusia
kukkasidonnan tuomareita, jotka pääsääntöisesti arvioivat floristin ammattitutkinnon
näyttöjä. Koulukohtaisesti on mahdollista kouluttaa omia arvioijia, kaikkien arvioijien
ei tarvitse olla tuomarikoulutuksen saaneita. Yhden arvioijista pitää olla
näyttötutkintomestari.
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Näyttöämme oli seuraamassa yksi tutkintotoimikunnan jäsen. Hänen, arvioijien ja
opiskelijoiden palaute yleisistä järjestelyistä oli kiitettävä. Kaikkien näyttöön
osallistuneiden palautteet toimitetaan tutkintolautakunnalle.

6. POHDINTA
Näyttöjen järjestäminen ja niiden seuraaminen on kouluttajalle erittäin opettavaista.
Rankkaa, myös henkisesti. Pohdintaa aiheuttavaa. Palkitsevaa. Itkettävää. Iloista.
Harmittavaa. Antoisaa; selvittiinpäs! Tätä kaikkea näyttötutkinto on varmasti myös
opiskelijoille.
Näyttöjen seuraaminen myös selkiyttää ajatuksia opettamisesta. Olennaiseen
keskittymisen tärkeys korostuu. Erään kollegani sanat: ” koulu ei ole mikään
ideapankki, täällä opetetaan tekemään perustyöt kunnolla”, sisältää kyllä totuuden
siemenen. Ammattitutkinnon perusteissa ei vielä puhuta tuotekehittelystä tai uuden
luomisesta. Töistä toki täytyy näkyä floristin kädenjälki, joka syntyy mm. materiaalin
ja värien valinnasta sekä töiden yleisestä vaikeusasteesta.
Omien opiskelijoideni kohdalla huomasin muutamia puutteita, jotka tietenkin
kolahtivat myös minuun kouluttajana. Itsearvioinnin tekemisen tärkeys; vaikka sitä
harjoitellaan, se tuntuu vaikealta. Nimenomaan se, että opiskelija itse huomaa
mahdollisen virheensä, voi muuttaa kokonaisarviointia ylöspäin. Ei se, että hän yrittää
vakuutella arvioijille työnsä olevan hyvä..kaikesta huolimatta.
Tehtävänannon tarkka lukeminen ja analysointi oli myös hankalaa.
Tiedonhakutehtävässä vaaditut idean - ja materiaalinvalinnan perustelut jäivät usealla
liian vähäisiksi. Taiteilijan julkaistut levyt ja keikkakalenteri eivät oikein riitä
perusteluiksi valitulle kukkamateriaalille.
Tilakoristelutehtävä on opiskelijoille vaativa. Tehtävässä oikeastaan kootaan kaikki
opittu yhteen. Sekä kukkasidonnan että tilakoristelun perusteet on molemmat otettava
huomioon. Tilan koon, materiaalien, värien ja valaistuksen huomioiminen,
mittakaavan ymmärtäminen, hinnoittelu ja piirustustaitokin kuuluvat tähän tehtävään.
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Työn tekeminen vaatii keskittymistä ja kokonaisuuden hallintaa. Siinäpä opetettavaa
sarkaa..
Tutkintotoimikunnan viimeisten ohjeiden mukaan tehtäviin täytyy sisällyttää yksi
yllätystyö. Käytännössä se tulee varmaan olemaan myös tehtävä aikatyö. Tähän
työhön ohjeistus ja materiaalit tulevat vasta näyttöpäivänä. Materiaali tulee tutkinnon
järjestäjältä. Työ mittaa mm. kokelaiden ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä.
Itseasiassa tällaisiahan suurin osa kukkakaupan töistä on; asiakas tulee liikkeeseen ja
haluaa esim. kimpun heti mukaansa.

Koulutuksen alkuvaiheessa ajankäyttöön ei juurikaan puututa. Työn tekemisen rutiini
kasvaa työssä oppimisen ja sidonnallisten taitojen karttuessa. Loppuvaiheessa
koulutusta täytyy kuitenkin töitä jo ”kellottaa”, jotta tutkinnon läpäiseminen yleensä
ottaen on mahdollista.
Ryhmien erilaisuuden vuoksi jatkuva opetusmenetelmien pohdinta kuuluu
arkipäivääni. Niin erilaiset persoonat kuin taidollisetkin valmiudet vaikuttavat
oppimiseen. Yhdellä tavalla opetettu asia kolahtaa toiselle heti, joku toinen tarvitsee
kertausta tai jopa ihan erilaisen opetusmenetelmän oppiakseen tietyn asian.
Ammatillisen koulutuksen opiskelija-aines on mielestäni muuttunut niiden kymmenen
vuoden kuluessa, jotka olen ollut opetus-työssä. Nuorten opiskelijoiden erilaiset
oppimis- ja muut ongelmat ovat lisääntyneet. Aikuisten opiskelijoiden
ammatinvaihtobuumi tuo opetustyöhön omat haasteensa. Erilaiset oppijat ovat tätä
päivää. Suuntautumisopintojen aikana opetustyön kannattavuuden takia pieniä ryhmiä
yhdistetään. Se tarkoittaa, että samassa ryhmässä voi olla sekä nuoria 17-vuotiaita, että
aikuisia 50-vuotiaita ammatinvaihtajia. Mielestäni on opettajan ammattitaidon osoitus,
että hän osaa arvioida näitä todella erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Myös opiskelukulttuurissa on tapahtunut
muutos. Osa nykypäivän opiskelijoista toimii periaatteella” mulle heti kaikki nyt”.
Pitkäjänteisyys on katoava luonnonvara. Opiskelijat ovat erittäin tietoisia
oikeuksistaan ja palautetta annetaan herkästi.
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Yksittäinen opettaja vaikuttaa tietenkin opetuksen laatuun. Persoonallinen,
opetusaineestaan kiinnostunut opettaja voi olla” loppuelämän tärkein ihminen”. Siis
mikäli saa innostuksen tarttumaan…
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LIITTEET
Liite 1. Näyttötehtävät

TEHTÄVÄ 1 / KIMPPU (aikatyö)

•
•
•
•
•

Hinta 60-80 €
Työaika on 1 h laskelman kanssa.
Käytä hinnoittelussa kerrointa 3-3,5 (sis. alv 22 %)
Työn hinta sisältyy kukkien hintaan.
Tee laskelma erilliselle hinnoittelukaavakkeelle.
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Kiinnitä työhösi nimilappu ja vie työ sille osoitettuun paikkaan.
Palauta samalla kokeen valvojalle myös hinnoittelukaavake.

TEHTÄVÄ 2 / MORSIUSKIMPPU TAI MORSIAMEN KORISTE
•
•
•
•

Työn tyyli vapaa
Kukkasienen käyttö ei ole sallittua, muuten tekniikka vapaa.
Hinta 150 -200 €.
Puvusta kuva liitteenä.
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Kiinnitä töihisi nimilaput ja vie ne osoitettuun paikkaan.

TEHTÄVÄ 3 / SURULAITE
• Naishenkilölle.
• Kukkasienitekniikka.
• Hinta 70-90 €.

TEHTÄVÄ 4 / ASETELMALLINEN TYÖ
• Annettuun astiaan. Astiaa ei lasketa hintaan.
• Tekniikka vapaa.
• Hinta 40 - 50 €.

Ohjeita tehtäviin 2 – 4:
•
•
•
•
•

Työjärjestys on vapaa.
Tee töistäsi itsearvioinnit erillisille kaavakkeille.
Aikaa kolmen työn tekemiseen on 7 h.
Työn hinta on 35 €/h. ( sis. alv 22 %)
Käytä hinnoittelussa laskemiasi materiaalien vähittäishintoja.
(sis. alv. 22 %). Tee laskelmat erillisille hinnoittelukaavakkeille.
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TILAKORISTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ
Erähenkinen nuoripari järjestää häätilaisuuden koulun alueella
sijaitsevalla eräkeittiöllä/kodalla.
Kota on uudehko hirsirakennus, jossa on yhdellä seinustalla
avokeittiö ja keskellä huonetta on ” nuotiopaikka”. Tilassa on
kymmenen neljän hengen pöytää. Kota sijaitsee kauniilla paikalla
Muurutveden rannalla.
Morsiuspari on tilannut juhlaansa koristelun, jossa toivotaan
käytettäväksi myös luonnonmateriaalia. Tilaisuus on elokuussa, joten
piha-aluekin on käytössä; sisääntuloon toivotaan myös kaunistusta.
Hinta 800- 1000 €.
Tehtävän liitteenä tulee kodan pohjapiirustus ja kuvia tilasta ja pihaalueesta.
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Arvioijat päättävät, mikä tai mitkä osat suunnitelmastasi toteutetaan.
Varaudu siihen, että osa suunnitelmastasi toteutetaan. Kiinnitä siis
huomiota työn suunnitteluun ja tee realistisia arvioita käyttämäsi
ajan suhteen.

TILAKORISTELUTEHTÄVÄN ERITTELY
Tee tilakoristelusuunnitelma Eräkodalle ja sen sisääntuloon.
1. Tee suunnitelmastasi havainnekuva /kuvat, jotka esittävät
selvästi suunnitelmasi keskeiset ideat. Tyyli vapaa.
2. Laadi kustannusarvio ja hintalaskelmat koristelusta.
Kokonaishinta 800-1000 €.
3. Sijoita koristeet pohjapiirrokseen, jonka mittakaava 1:50
4. Tee suunnitelmastasi toteuttamissuunnitelma, jossa kuvaat
työvaiheet vaihevaiheelta. Tarvittaessa voit selventää
suunnitelmaa kuvilla. Laadi myös materiaali- ja tarvikelista.
5. Perustele suunnitelmasi ja kerro miksi päädyit näihin
ratkaisuihin.
6. Sinulle on varattu tutkintotilanteessa n. 20 min. aikaa esitellä
suunnitelmasi suullisesti arvioijille.
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Liite 2. Arviointikaavakkeet
Arvioitava työ:
Tutkinnon suorittaja:
Kokonaisvaikutus

Tekniikka

Vaikutelma, sopivuus aiheeseen

Huolellisuus, siisteys

Hallitsevuus, harmonia

Vedensaanti, vesi, kestävyys

Tasapaino, suhteet

Pitävyys, lujuus

Tyyli

Tarkoituksenmukaisuus

Muoto, liike, rytmi, ryhmittely

Tasapaino

Estetiikka

Erityisalueet; langoitukset, liimaus, teippaus, sidokset

Materiaalin käyttö

Suunnitelma

Työn hinta, hinta-laatusuhde

Toteutuksen ja suunnitelman vastaavuus
Asiakaslähtöisyys

Idea

Väri

Idean ilmeneminen

Määrälliset suhteet

Omaperäisyys, luovuus

Tunnelma, sopivuus aiheeseen
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Materiaalin valinta ja käyttö

Harmonia, hallitsevuus

Sommittelun sopivuus

Värijaottelu, värien yhdistely

Suullinen esittely

Itsearviointi

Työskentely
Tiedonhaku
Hyväksytty

Hylätty

Tilakoristelutehtävän arviointikaavake:
Tutkinnon suorittaja:
SUUNNITELMAN ARVIOINTI
Tilan käytön keskeiset asiat

Hyväksytty

Täydennettävä

Perustelut

Hyväksytty

Täydennettävä

Perustelut

Hyväksytty

Täydennettävä

Perustelut

Tilaan sijoittaminen ja
toiminnallisuus
Tilan tyylin huomioiminen ja
tunnelma
Tilan tasojen huomioiminen,
tasapaino ja kolmiulotteisuus
Materiaalien tyylin, koon ja
vaikutelman sopivuus tilaan
Valojen ja varjojen vaikutus tilassa
sekä värivalinnat
Tilaisuuden huomioonottaminen
Kasvien valinta ja käyttö
Kasvien valinta ja niiden yhdistely
Esteettisyys
Tekniikan valinta ja toimivuus
(pitävyys, kestävyys)
Suunnitelman ulkoasu
Luettavuus, selkeys,
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Suunnitelman erittely;
materiaalit, tarvikkeet, ohjeet,
Suunnitelman ja piirrosten
asiakaslähtöisyys
Suunnitelman ja toteutuksen
vastaavuus –mittakaava
Suunnitelman suullinen esittely

Hyväksytty

Täydennettävä

Perustelut

Johdonmukaisuus,asiantuntemus,
asenne
Työskentely: toiminnan
taloudellisuus
Työturvallisuus, ergonomia

Itsearviointikaavake:
Floristin ammattitutkinnon näyttö, KUKKASIDONTA JA TILAKORISTELU
aika:__________
Tutkinnon suorittaja:______________________
Arvioitava työ:___________________________
Arvioi seuraavien asioiden toteutuminen työssäsi.
Kokonaisvaikutus_______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________
Idea__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________
Väri_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________
Tekniikka_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________
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Muita
huomioita_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________
Miten korjaisit
työtäsi________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________

Koontikaavake kukkasidonnan ja tilakoristelun tutkinnonosasta:

SIDONTA JA TILAKORISTELU
Hyväksytty Täydennettävä
ASETELMA
MORSIUSKIMPPU
KIMPPU,TIEDONHAKU
KIMPPU
VIEHE/PUKUKORISTE
TILAKORISTELUSUUNNITELMA
SUULLINEN ESITYS
TILAKORISTE
TYÖSKENTELY

Perustelut
koko
moduulista
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Muuruvedellä

___ / ___
HYVÄKSYTTY
HYLÄTTY
Tutkinnon suorittajan allekirjoitus: _________________________________________
Arvioijat
____________________________
____________________________
________________________

Kaavake hylätystä suorituksesta:
FLORISTIN AMMATTITUTKINTO, NÄYTTÖ
AIKA:
Tutkinnon suorittaja:
Hylätty moduuli
KUKKASIDONTA JA TILAKORISTELU
Hylkäyksen perusteet:
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Arvioijat:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

