
Tavaratalon tai marketmyymälän kukkaosaston hoitaminen, 5 osp         

Opiskelija tunnistaa tavaratalon tai marketmyymälän yleisimmät kukkaosaston tuotteet; 

leikkokukat, kukkivat ruukkukasvit, viherkasvit, sipulit, siemenet, kesäkukkien taimet, ja tietää näiden 

säilytyksen, varastoinnin, hoidon ja käytön periaatteet. Osaa ylläpitää kukkaosastoa huolehtien sen 

siisteydestä, myyvästä esillepanosta ja tuotteiden laadusta.  Seuraa myyntiä ja hävikkiä. Osaa 

suunnitella tuotteiden sisäänostoa huomioiden tuotteiden myyntiajan ja myyntikierron. Osaa 

huomioida trendien, kampanjan tai sesongin vaikutukset myytävien tuotteiden hankinnassa, osaston 

esillepanon suunnittelussa ja toteutuksessa. Osaa huomioida kampanjan tai sesongin vaikutukset 

sisäänostomääriin ja tuotteiden esillepanoon. Laatii osastolla tarvittavan informaatiomateriaalin. 

Ammattitaitovaatimukset 

Opiskelija  

• tunnistaa kukkaosaston tuotteet  

• toimii kukkaosaston työntekijänä ja tekee osaston päivittäiset työtehtävät 

• tietää kukkaosaston kasvien hoitovaatimukset ja osaa antaa hoito-ohjeita asiakkaalle 

• arvioi ja ylläpitää tuotteiden myyntikuntoa  

• ylläpitää osaston siisteyttä ja järjestystä 

• huolehtii hintamerkintöjen oikeellisuudesta 

• käsittelee ja varastoi tuotteita oikein  

• ylläpitää myyvää esillepanoa 

• seuraa myynnin ja hävikin kehittymistä  

• suunnittelee ja tekee hankintoja 

 
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 suunnittelemalla omaa työtään ja tekemällä 

kukkaosaston ajankohtaisia työtehtäviä. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, 

ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

 


