
Kausityöntekijänä toiminen puutarhatuotannon 

yrityksessä, 15 osp 
Koodi:  

Järjestysnumero:  

Ammattitaitovaatimukset 
Kausitöiden tekeminen 

Opiskelija 

• tunnistaa yleisimpiä viljelykasveja  

• tunnistaa yleisimmät rikkakasvit ja kasvintuhoojat 

• tekee kausityöhön liittyviä kasvien istutus- ja hoitotöitä 

• tekee sadonkorjuutöitä hygieniaohjeita noudattaen 

• minimoi jätteen syntyä sekä lajittelee ja kierrättää jätemateriaalia kiertotaloutta edistäen 

• huolehtii työympäristön siisteydestä, viihtyvyydestä ja turvallisuudesta 

• toimii voimassa olevien puutarha-alaa koskevien lakien ja määräysten mukaan tietäen 

työssään tarvittavat luvat ja pätevyydet  

 

Yrityksessä työskenteleminen 

Opiskelija 

• noudattaa työaikoja ja annettuja ohjeita 
• tunnistaa työsuojelun ja työympäristöön liittyvät vaarat ja noudattaa työturvallisuusohjeita 

ja -säädöksiä 

• etsii tarvittavaa tietoa alan työehtosopimuksesta 

• toimii työpaikan ja puutarha-alan laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti  

 

 

 

Arviointi 
Opiskelija 

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 

• toimii yhteistyökykyisesti 

• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 

• hyödyntää työssä tarvittavaa 
perustietoa 

• muuttaa toimintaansa saamansa 
palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja 
ohjeiden mukaisesti 

• toimii yhteistyökykyisesti ja 
vuorovaikutteisesti 



• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa 
lisäohjeita 

• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa 
tarkoituksenmukaisesti 

• muuttaa toimintaansa saamansa 
palautteen ja omien havaintojen 
mukaisesti 

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden 
itsenäisesti 

• toimii yhteistyökykyisesti ja 
aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 

• selviytyy tavanomaisista 
ongelmanratkaisutilanteista 

• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa 
monipuolisesti 

• arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa 
työkokonaisuuden itsenäisesti 

• toimii yhteistyökykyisesti ja 
rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 

• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista 
hyödyntäen monipuolisia 
ratkaisutapoja 

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa 
monipuolisesti ja perustellusti 

• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä 
tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen 
kohteitaan 

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa 
työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat 

• toimii yhteistyökykyisesti ja 
rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa 

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa 
ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti 

• esittää työhön ja toimintaympäristöön 
liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia 

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja 
esittää perusteltuja ratkaisuja 
osaamisensa kehittämiseen 

• ymmärtää oman työnsä merkityksen 
osana laajempaa kokonaisuutta 

Ammattitaidon osoittamistavat 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tekemällä 

puutarhatuotannon kausityöhön liittyviä työtehtäviä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua 

ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 

yksilöllisesti muilla tavoin. 



 


