Puutarha-alan erikoisammattitutkinto floristimestari (EAT), viheraluemestari (EAT)
Maa- ja metsätalousalat (sisältää Puutarha-alan)

Mestariksi puutarha-alalle!
Haluatko ottaa haltuun mestaritason taidot floristiikassa tai toimia viherrakentamisen johto- ja suunnittelutehtävissä? Suorittamalla
puutarha-alan erikoisammattitutkinnon voit valmistua joko floristimestariksi tai viheraluemestariksi; tutkinto on mahdollista suorittaa myös
ilman tutkintonimikettä.

Floristimestari
Mestaritason taidot haltuun floristiikassa!
Floristimestarina suunnittelet ja toteutat floristiikan erityisosaamista vaativia asiantuntijapalveluita ammattilaisille ja kuluttajille. Ideoit ja
kehität uusia floristisia tuotteita ja osaat arvioida kannattavuutta. Sinulla on vahva kokonaisnäkemys floristisesta alasta ja sen
kehitysmahdollisuuksista.
Keudassa floristisen alan erikoisosaaminen on huipputasolla. Saat joustavaa ohjausta opintoihisi ja pääset kehittämään taitojasi
monipuolisissa oppimisympäristöissä. Pääset myös suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia floristisia projekteja. Opiskelun tukena ovat
aktiiviset kansainväliset verkostot, jotka näkyvät opinnoissasi mm. mahdollisina kansainvälisinä työelämäjaksoina, workshopeina sekä
kilpailuina.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Motivaatio alan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen
Korkeatasoinen floristiikan sommittelu- ja käsityöosaaminen
Työn suunnittelun ja toimeenpanon organisointikyky

Työllistyminen
Tutkinnon suoritettuasi voit toimia työntekijänä, yrittäjänä tai freelancerina esimies- ja koulutustehtävissä sekä floristiikka-alan
tuotekehityksen tai yritystoiminnan kehittämisen parissa.

Viheraluemestari

Johda ja suunnittele viherrakentamista!
Viheraluemestarina vastaat esimiesasemassa viheralueiden hoito- ja ylläpitotehtävistä, viestinnästä ja johtamisesta. Työtehtäviisi kuuluvat
organisaation hankinta- ja tarjoustoiminta, esimiestehtävät ja henkilöstövastuu. Viheralan työnjohdossa voit toimia viherrakentamisen tai
viheralueiden ylläpidon tehtävissä.
Keudassa voit rakentaa oman näköisen opintopolun ja opiskella joustavasti henkilökohtaiseen ohjaukseen tukeutuen. Oppimisympäristömme
ovat monipuolisia ja pääset opintojen aikana myös yritysvierailuille, tutustumaan alan työnantajiin ja asiantuntijavieraisiin.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Joustavuus
Päätöksentekokyky
Asiantuntemus

Työllistyminen
Puutarha-alan ammattilaisena voit työskennellä viherrakennusyrityksissä ja muissa alan yrityksissä, toimia yrittäjänä tai työskennellä
kuntien, kaupunkien ja seurakuntien viherrakentamisen tehtävissä.

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella.
Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön
tiedot. Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa.
Olemme sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä.
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun
osaamiskartoitukseen.
Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat myös automaattisen vahvistusviestin
hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion.

Tutkinnon suorittaminen
Toteutusvaihtoehdot
Päivä-monimuotokoulutus | Mäntsälä Saaren kartano
Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa
Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin
sivun yläosassa kohdassa "alan opiskelu Keudassa". Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään haettavan
tutkinnon osan nimi.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
Suoritat tutkinnon tai tutkinnon osat näytöillä ja osaamista voit hankkia esimerkiksi oppisopimuksella, koulutussopimuksella tai oman työn
ohessa.
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista

opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin.
Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit suorittaa tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta,
mikäli sinulla on jo tarvittava ammattitaito.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.
Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.
Koulutukseen osallistuvalla tulee olla alan ammattitutkinto suoritettuna tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemusta haettavalta
osaamisalalta.
Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saattavat olla
esteenä ammatin harjoittamiselle.

Kustannukset
Opiskelumaksut:
Floristimestari 750 €. Lisäksi opiskelijan tulee hankkia oppikirja (n. 60 €) sekä työvälineet ja työkalupakki (hinta vaihtelee valittujen
työvälineiden mukaan).
Viheraluemestari 600 €
Opiskelumaksu laskutetaan kahden kuukauden sisällä opintojen aloittamisesta. Opiskelijoilla on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun
opiskelijaravintolassa. Oppilaitoksessa on asuntola.
Toimipiste
Saaren kartano, Mäntsälä

Yhteyshenkilöt
Opinto-ohjaaja
Jukka Maja
050 414 5678
jukka.maja@keuda.fi
Opinto-ohjaaja
Johanna Leinonen
040 174 5508
johanna.leinonen@keuda.fi

Opettaja
Tuija Näriäinen
050 439 7656
tuija.nariainen@keuda.fi

Opettaja
Kirsi Tuominen
040 174 4551
kirsi.tuominen@keuda.fi

