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1   Fristående examina 
 
1.1  Anordnande av fristående examina 
 
Examenskommissionerna som tillsätts av Utbildningsstyrelsen och består av representan-
ter för arbetsgivare, arbetstagare, lärare och vid behov självständiga yrkesutövare ansvarar 
för anordnandet och övervakningen av fristående examina samt utfärdar examensbetyg. 
Examenskommissionerna gör ett avtal om anordnande av fristående examina med utbild-
ningsanordnarna och vid behov med andra sammanslutningar och stiftelser. Fristående 
examina kan inte anordnas utan giltigt avtal med examenskommissionen. 
 
1.2  Avläggande av fristående examen 
 
Fristående examen avläggs genom att examinanderna vid examenstillfällen i praktiska 
arbetsuppgifter påvisar det kunnande som förutsätts i examensgrunderna. Varje examens-
del ska bedömas skilt för sig. Bedömningen görs som ett samarbete mellan representanter 
för arbetsgivare, arbetstagare och undervisningssektorn. Inom branscher där det är vanligt 
med självständiga yrkesutövare tas även denna part i beaktande vid valet av bedömare. 
Bedömningen godkänns slutligen av examenskommissionen. Examensbetyg kan beviljas 
då examinanden har avlagt alla examensdelar som krävs med godkänt vitsord.  
 
1.3  Grunderna för fristående examen 
 
I examensgrunderna fastställs vilka delar och eventuella kompetensområden som hör till 
examen, uppbyggnaden av examen, den yrkesskicklighet som krävs i de olika examens-
delarna, grunderna för bedömningen (föremålen och kriterierna för bedömningen) samt 
sätten att påvisa yrkesskicklighet.  
 
En examensdel utgör ett delområde inom yrket som går att avskilja från den naturliga ar-
betsprocessen till en självständig helhet som kan bedömas. Kraven på yrkesskicklighet 
som beskrivs i de olika examensdelarna koncentrerar sig på de centrala funktionerna och 
verksamhetsprocesserna inom yrket samt på yrkespraxis inom den aktuella branschen. De 
omfattar även färdigheter som allmänt behövs i arbetslivet, till exempel sociala färdig-
heter. 
 
Föremålen och kriterierna för bedömningen är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. 
Föremålen för bedömningen anger de kunskapsområden som man vid bedömningen 
fäster särskild vikt vid. Definitionen av dessa föremål underlättar också bedömningen av 
den aktuella arbetsprocessen. Bedömningen ska täcka alla de föremål för bedömning som 
beskrivs i examensgrunderna. Kriterierna för bedömningen bestämmer den kvalitativa 
och kvantitativa nivån på en godkänd prestation.  
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet innehåller preciserande anvisningar om avläggandet av 
examen. Yrkesskickligheten påvisas i allmänhet i autentiska arbetsuppgifter. Sätten att 
påvisa yrkesskicklighet kan innehålla direktiv för bl.a. hur en examensprestation vid behov 
kan kompletteras så att alla krav på yrkesskicklighet blir beaktade. 
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1.4  Personlig tillämpning i fristående examen 
 
Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen vid ansökningen till en fri-
stående examen och utbildning som förbereder för en fristående examen, vid avläggandet 
av examen och vid förvärvandet av den behövliga yrkesskickligheten.  
 
Vid den personliga tillämpningen ska man beakta det som föreskrivs i 11 § (L 952/2011) i 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning om studerandes rättigheter och skyldigheter.  
 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat en särskild föreskrift om individualisering (43/011/ 
2006). 
 
1.5  Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen 
 
Vid bedömning av yrkesskickligheten är det viktigt att ingående och noggrant granska hur 
examinanderna visar att de kan det som examensgrunderna förutsätter i kraven på yrkes-
skicklighet för den aktuella examensdelen. Vid bedömningen tillämpas de bedömningskri-
terier som fastställts i examensgrunderna. Bedömarna ska mångsidigt använda sig av olika 
och i första hand kvalitativa bedömningsmetoder. Används endast en metod, blir resultat-
et inte nödvändigtvis tillförlitligt. Vid bedömningen beaktas bransch- och examensspeci-
fika särdrag i enlighet med examensgrunderna. Om examinanderna har tillförlitliga utred-
ningar om tidigare påvisat kunnande, granskar bedömarna hur de motsvarar kraven på 
yrkesskicklighet i examensgrunderna. Bedömarna föreslår för examenskommissionen att 
kunnandet erkänns som en del av examensprestationen. Examenskommissionen fattar det 
slutliga beslutet om erkännande av tidigare påvisat kunnande som tillförlitligt utretts.  
 
Bedömning av yrkesskicklighet är en process där insamling av bedömningsmaterial och 
dokumentering av bedömning spelar en viktig roll. Representanter för arbetslivet och lä-
rare gör på trepartsbasis en noggrann och mångsidig bedömning. Examinanderna ska 
klart och tydligt få veta hur bedömningsgrunderna tillämpas i deras eget fall. De ska också 
ges möjlighet att själva bedöma sina prestationer. Examensarrangören gör upp ett bedöm-
ningsprotokoll över examensprestationen för den aktuella examensdelen som underteck-
nas av bedömarna. Till en bra bedömningsprocess hör också att efter detta ge examinan-
derna respons på prestationerna. Det slutliga bedömningsbeslutet fattas av examenskom-
missionen. 

Bedömare 
De personer som bedömer examinandernas yrkesskicklighet ska ha god yrkeskunskap 
inom det aktuella området. Examenskommissionen och examensarrangören kommer 
överens om bedömarna i avtalet om anordnande av fristående examen. 

Rättelse av bedömning 
Examinanderna kan inom lagstadgad tid anhålla om rättelse av bedömning av den 
examenskommission som ansvarar för den aktuella examen. En skriftlig begäran om 
rättelse riktas till examenskommissionen. Examenskommissionen kan efter att ha hört 
bedömarna besluta om en ny bedömning. Det går inte att genom besvär anhålla om 
ändring av examenskommissionens beslut som gäller rättelse av bedömning. 
 
 



9 

1.6  Betyg 
 
Examenskommissionen beviljar examensbetyg och betyg för en eller flera avlagda exa-
mensdelar. Betyg över deltagande i förberedande utbildning ges av utbildningsanordnaren. 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat direktiv om vilka uppgifter som ska framgå ur betygen. 
  
Betyg för en eller flera examensdelar ges på begäran. Examensbetyget, liksom betyget för 
en eller flera avlagda examensdelar, undertecknas av en representant för examenskommis-
sionen och en representant för examensarrangören.  
 

En anteckning om avlagd fristående examen i ett av Utbildningsstyrelsen godkänt yrkes-
bevis är ett intyg över avlagd examen som är jämförbart med ett examensbetyg. Examens-
arrangören skaffar och undertecknar yrkesbeviset. Yrkesbeviset är avgiftsbelagt för exami-
nanden. 
 
1.7 Utbildning som förbereder för fristående examen 
 

Det går inte att ställa förhandsvillkor om deltagande i utbildning på dem som deltar i fri-
stående examina. Examina avläggs ändå huvudsakligen i samband med förberedande ut-
bildning. Förberedande utbildning ska anordnas i enlighet med examensgrunderna. Ut-
bildningen och examenstillfällena ska planeras utgående från examensdelarna. Den som 
deltar i utbildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i 
examenstillfällen och avlägga fristående examen som en del av utbildningen. 
 
När det gäller utbildning som förbereder för en fristående examen ska man också beakta 
bestämmelserna i 11, 13, 13 a och 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.  
 
 
2  Uppbyggnaden av yrkesexamen i gröninredning 
 

2.1  Kunnande som förutsätts i yrkesexamen i gröninredning 
 
Gröninredare har som uppgift att förbättra trivseln i olika arbetsgemenskaper, företag och 
andra lokaler och på så sätt främja välbefinnandet hos anställda och övriga som vistas i 
dem. Gröninredare kan planera och förverkliga ändamålsenliga helheter inom gröninred-
ning samt underhålla och iståndsätta växtplanteringar. De känner mångsidigt igen olika 
grönväxter och de faktorer som krävs för att de ska trivas och grönska inomhus. De har 
ett starkt intresse av att ge kunder en säker service inom gröninredning med iakttagande 
av principerna för en hållbar utveckling. 
 

Gröninredare behärskar olika material och arbetsprocesser inom gröninredning så bra att 
de självständigt kan producera tjänster inom branschen i varierande och föränderliga ar-
betsmiljöer. De utvecklar sitt arbete och uppdaterar sin yrkeskompetens samt håller sig à 
jour med den internationella utvecklingen inom branschen. Gröninredare har goda färdig-
heter i informationssökning och kommunikation och använder dessa smidigt i sitt arbete 
också på det andra inhemska språket och vid behov på ett främmande språk. 
 

Gröninredare har en tillräcklig förmåga att lösa problem och fatta beslut. De har företa-
garanda och ansvarskänsla och arbetar systematiskt, ekonomiskt, effektivt och med tanke 
på miljön. De utvärderar och utvecklar sin verksamhet som anställda i ett företag eller 
självständiga näringsidkare inom gröninredning. Gröninredare arbetar i företag eller inom 
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den offentliga sektorn (kommuner, församlingar, stiftelser osv.) som utför professionell 
gröninredning eller erbjuder tjänster inom denna bransch som en del av sitt verksamhets-
område.  
 
2.2  Examensdelarna 
 
Yrkesexamen inom gröninredning består av fyra obligatoriska examensdelar och en valfri 
examensdel. 
 
De obligatoriska examensdelarna är 
3.1 Planering av gröninredning 
3.2 Gröninredning 
3.3 Underhåll av grönväxter  
3.4 Produktion av tjänster inom gröninredning. 
 
De valfria examensdelarna är 
3.5 Gröninredning av specialobjekt 
3.6 Företagsverksamhet inom gröninredning 
3.7 En examensdel ur en annan yrkes- eller specialyrkesexamen. 
 
Om den valfria examensdelen tas från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen bör den 
komplettera och stödja den kompetens som examinanden behöver vid gröninredning. 
Den valfria examensdelen kan till exempel tas från yrkesexamen inom inredningsbran-
schen. Betyget över denna examensdel utfärdas av den examenskommission som ansvarar 
för ifrågavarande bransch. Examenskommissionen för floristbranschen erkänner denna 
examensdel som en del av yrkesexamen inom gröninredning på basis av betyget. 
 
 
3  Kraven på yrkesskicklighet i yrkesexamen i gröninredning 

och grunderna för bedömningen  
 
Den yrkesskicklighet som krävs i examensgrunderna påvisas på basis av den av examens-
kommissionen godkända planen för anordnande av yrkesexamen i gröninredning i auten-
tisk verksamhet vid examenstillfällen som ordnas enligt principen om personlig tillämp-
ning. Vid dessa tillfällen påvisar examinanderna heltäckande den yrkeskompetens som 
krävs i examensgrunderna. 
 
Vid examenstillfällena visar examinanderna sin förmåga och beredskap att tillämpa sitt 
kunnande i föränderliga situationer och arbetsmiljöer. De visar också sin förmåga att 
bedöma och lära sig av erfarenheter samt att förbättra och ta i bruk nya arbetssätt. 
 
Bedömarna, som har instruerats i sin bedömningsuppgift, bedömer examinandernas yr-
kesskicklighet vid examenstillfällena. Examinanderna ska ges en möjlighet att själva be-
döma sina prestationer. Bedömarna utvärderar och dokumenterar det kunnande som 
examinanderna har påvisat i relation till examensdelens krav på yrkesskicklighet samt till 
föremålen och kriterierna för bedömning. I en god bedömningsprocess ingår också den 
respons som examinanderna får. Responsen kan ges till exempel efter att bedömningsför-
slaget har givits. 
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Examinanderna kan ges en möjlighet att komplettera sina examensprestationer muntligt. 
Bedömarna antecknar sina observationer på en utvärderingsblankett under samtalet. På 
detta sätt säkerställs att examensprestationerna är heltäckande och bedömningen tillför-
litlig. Denna möjlighet kan ges i samband med att examinanderna avlägger en examensdel 
eller efter att alla examensdelar är avlagda. 
 
Yrkesexamen i gröninredning bedöms en examensdel åt gången så att examinandernas 
yrkesskicklighet jämförs med kraven för den aktuella examensdelen. Ett trepartsorgan ger 
examenskommissionen ett skriftligt förslag till hur examensdelen ska bedömas efter att 
examensprestationerna är slutförda enligt examensgrunderna och på ett heltäckande och 
tillförlitligt sätt. Trepartsorganet representerar arbetsgivare, arbetstagare och lärare. 
 
Kraven på yrkesskicklighet, föremålen och kriterierna för bedömning 
 
Kraven på yrkesskicklighet, som härletts ur uppgifts- och färdighetsområden i arbetslivet, 
beskrivs på följande sidor med fet stil. Under dem till vänster anges föremålen för be-
dömningen som anger de för yrkesskickligheten centrala kunskapsområden som ägnas 
speciell uppmärksamhet i bedömningen. I den högra kolumnen anges bedömningskriter-
ierna som definierar den kvalitativa och kvantitativa nivån på en godkänd prestation. På 
basis av dessa avgörs om examensprestationen godkänns. Efter examensdelen beskrivs 
sätten att påvisa yrkesskickligheten. 
 
 
3.1  Planering av gröninredning 
 
Kraven på yrkesskicklighet  
 
Kraven på yrkesskicklighet för denna examensdel är: 
Examinanden kan: 
• utföra en analys av lokalen och behovet 
• planera gröninredning och ge en offert. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
 

Examinanden kan utföra en analys av lokalen och behovet. 

Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 

Att gestalta miljön, byggnaden och 
det utrymme som ska planeras. 

Examinanden  
• bekantar sig omsorgsfullt med det objekt som ska 

planteras med grönväxter eller planeras 
• beaktar vilken inverkan Finlands nordliga läge 

samt miljön och arkitekturen har vid planering av 
gröninredningen (till exempel hur vädersträcken 
påverkar lokalens ljus samt valet av växter och 
gröninredningens livslängd) 

• tolkar rätt bygg- och bottenritningar samt inred-
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ningsplaner och kontrollerar måtten på objektet 
med hjälp av mätinstrument, till exempel rullmått 

• gör sig en bild av lokalen för att förstå hur inred-
ningsstilen, ytorna, formerna, proportionerna, ma-
terialen, färgerna, möbleringen, textilerna och 
konstverken påverkar gröninredningen. 

Att beakta lokalens användnings-
syfte, kartlägga behovet och 
marknadsföra produkterna. 

Examinanden  
• bedömer behovet av teknik (till exempel bevatt-

ningssystem, växtbelysning, värme) i gröninred-
ningen av objektet 

• föreslår lämpliga grön- och sidenväxter för kunden 
samt olika alternativ till planteringsunderlag eller -
krukor på ett för lokalens funktioner och för an-
vändarna förnuftigt sätt och med tanke på växter-
nas krav  

• motiverar odlingsmetoden tydligt för kunden 
• rekommenderar basservice och kompletterande 

service som tillgodoser kundens behov och loka-
lens funktion, till exempel underhåll av grönväxter, 
bukettjänst veckovis 

• informerar kunden om grönväxternas hälsoeffek-
ter och betonar gröninredningens betydelse som 
en del av inredningen. 

Examinanden kan planera gröninredning och ge en offert. 

Att göra en plan för gröninredning. Examinanden  
• föreslår utgående från behovskartläggningen för 

kunden ett åskådligt, praktiskt utförande och en 
genomförbar plan av gröninredningen med tanke 
på underhållet av grönväxterna  

• använder sig vid behov av datateknik som stöd vid 
planering av gröninredningen  

• tillämpar enligt behov varierande inredningstren-
der vid planering av gröninredning  

• ser till att planteringsunderlagens och krukornas 
tillverkningsmaterial lämpar sig för det objekt som 
planeras 

• beräknar utgående från planeringen av gröninred-
ning rätt mängder av de produkter som behövs 
(grönväxter, planteringsunderlag eller krukor och 
övriga material, till exempel produkter för växt-
underlagen) 

• bedömer utgående från en hållbar utveckling vilka 
växter och produkter som ska ingå i planen (till 
exempel växternas ursprung, produktionsmetod, 
krukornas material).  
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Att kalkylera lönsamheten för 
planen av en gröninredning. 

Examinanden  
• fastslår tillgången på material och begär anbud från 

flera materialleverantörer med hjälp av olika medi-
er för att kunna prissätta produkterna lönsamt och 
bedöma gröninredningens lönsamhet  

• bedömer realistiskt den tid som gröninredningen 
kräver och prissätter arbetet utgående från orga-
nisationens lönsamhetsmål 

• prissätter produkterna lönsamt på basis av orga-
nisationens lönsamhetsmål 

• tar vid prissättningen hänsyn till marknadsbaserade 
faktorer, till exempel konkurrenssituationen 

• bedömer gröninredningens lönsamhet och gör en 
klar kalkyl som kan utnyttjas vid behov. 

Offertförfarande Examinanden  
• behärskar AV-teknik mångsidigt (text och bild) 

och utarbetar en tydlig offert åt kunden 
• marknadsför enligt behov kompletterande tjänster 

i sin offert, till exempel säsongväxter 
• anger mervärdesskatten tydligt i offerten 
• kan besvara en offertförfrågan från den offentliga 

sektorn enligt anvisningar (lagen om offentlig 
upphandling) 

• presenterar sin planering eller offert på gröninred-
ning på ett begripligt sätt för kunden och ger vid 
behov tilläggsinformation  

• föreslår vid behov alternativa produkter för 
kunden. 

Att ta emot en beställning från en 
kund. 

Examinanden  
• gör vid behov en orderbekräftelse 
• diskuterar ordern med kunden och upprepar sak-

ligt de produkter och servicepaket som kunden har 
valt 

• klargör leveransens detaljer vid mottagning av be-
ställningen, till exempel passager och hissar, tid-
punkt, faktureringssätt och -uppgifter 

• gör tydliga avtalsdokument till kunden på god 
svenska eller finska och enligt överenskommelse 
på ett främmande språk vid behov med hjälp av en 
sakkunnig. 

  
Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Vid avläggandet av denna examensdel är det viktigt att ingående behärska delfaktorerna i 
anslutning till planering av gröninredning. Examinanden påvisar sin yrkeskompetens i sina 
arbetsuppgifter där han eller hon kan bilda sig en uppfattning om olika utrymmen i sitt 
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arbete inom gröninredning. Examinanden planerar och verkställer en gröninredning. Pla-
neringen av gröninredning bör innehålla minst 10 planteringar av grönväxter som kräver 
underhåll med två veckors intervall och av vilka åtminstone hälften placeras på golvet. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation i praktiska arbetsuppgifter 
och ger en skriftlig bedömning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av 
kunnandet muntligt och med dokument som tas fram under examensprestationen, till 
exempel planeringsdokument, offerter och avtal. Efter att dokumenten bedömts utgör de 
en del av bedömningsmaterialet. Examinandens bedömningsmaterial består av utlåtanden 
som fåtts av bedömare vid praktiska arbetsuppgifter vid examenstillfällena, bedömda 
kompletterande dokument och examinandens självvärdering. 
 
 
3.2  Gröninredning 
 
Kraven på yrkesskicklighet  
Kraven på yrkesskicklighet för denna examensdel är: 
Examinanden kan: 
• förbereda en gröninredning 
• plantera grönväxter  
• leverera en gröninredning 
• iståndsätta växtplanteringar. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
 

Examinanden kan förbereda en gröninredning. 

Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 

Att anskaffa produkter och planera 
tidtabellen. 

Examinanden  
• förbereder upphandlingsbesluten vid behov i 

samarbete med arbetsplatsens representant så att 
de är ekonomiska och ändamålsenliga 

• beställer grönväxterna, planteringsunderlagen el-
ler krukorna och övriga produkter av leverantör-
erna och meddelar produktinformationen om-
sorgsfullt, till exempel 
− planteringsunderlag eller krukor: modell, 

storlek, färg, tilläggsutrustning 
− grönväxter: vetenskapligt namn (släkt, art, 

sort), form och storlek (måtten på grönväxten 
och planteringskrukan) 

− sidenväxter: storlek, form, bladens antal 
• bestämmer vilka produkter som behövs för 

planteringsunderlaget 
• gör upp en tidtabell för gröninredningsprojektet 
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med hänsyn till de olika arbetsmomenten, till 
exempel produkternas leveranstid, plantering och 
transport, årstid 

• tar vid planering av arbetet hänsyn till tillgängliga 
resurser, till exempel arbetskraft, transportut-
rustning 

• informerar vid behov organisationens anställda 
om gröninredningen med en mångsidig använd-
ning av olika medier. 

Att ta emot och kontrollera 
produkter som behövs vid 
gröninredning. 

Examinanden  
• tar emot en varuleverans och kontrollerar den på 

den egna arbetsplatsen eller hos kunden eller 
beställer och hämtar grönväxterna i partihandeln 
inom branschen 

• kontrollerar i följesedeln på basis av de veten-
skapliga namnen att de mottagna grönväxterna 
motsvarar beställningen 

• tar emot en leverans av planteringsunderlag eller 
krukor och kontrollerar den omsorgsfullt eller 
beställer och hämtar de planteringsunderlag och 
krukor som behövs i partihandeln inom bran-
schen 

• kontrollerar att grönväxterna inte har skade-
insekter, växtsjukdomar, skador på grund av 
köld, värme och transport och att grönväxterna 
ser friska ut 

• reklamerar omgående eventuella brister och kon-
staterade skador (varuleverantör, arbetsgivare) 

• hanterar produkter utan att skada dem. 

Examinanden kan plantera grönväxter. 

Att montera planteringsunderlag 
och hantera krukor. 

Examinanden  
• gör snabbt förberedelser enligt den odlingsmetod 

som används (plantering i mylla, hydrokultur, 
semihydrokultur) 

• skyddar och förbereder arbetsmiljön ändamålsen-
ligt, anpassar och periodiserar arbetet samt pla-
cerar materialet i närheten av arbetsobjektet 

• monterar planteringsunderlagen snabbt med 
hänsyn till deras bräckliga ytmaterial 

• hanterar vid behov krukor av olika material (till 
exempel ler- och stenkrukor) så att de blir vatten-
täta samt förser dem med självbevattningssystem 

• sorterar avfallet rätt, till exempel bioavfall, mylla, 
papp. 
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Plantering av grönväxter. Examinanden  
• placerar och planterar grönväxterna estetiskt (till 

exempel bevattningsröret baktill) samt förbereder 
växterna för leverans) 

• beaktar på förhand planteringsdjupet, planter-
ingsstället, växtens form och skick samt rot-
systemets omfattning  

• tillämpar den nyaste kunskapen om odlingssys-
tem och växtunderlag (till exempel faktorer som 
förbättrar växtunderlaget) enligt behov  

• arbetar ergonomiskt, systematiskt och ekono-
miskt och undviker svinn med beaktande av 
principerna för en hållbar utveckling 

• städar omsorgsfullt efter sig. 
Montering av sidenväxter. Examinanden  

• förbereder krukan eller planteringsunderlaget för 
montering av en sidenväxt  

• arrangerar, monterar och böjer ett sidenträd, en 
sidenbuske och -klängväxt så att de ser autentiska 
ut 

• är förtrogen med olika monteringsmaterial och 
kan välja och använda lämpliga monterings- och 
ytmaterial ekonomiskt, ekologiskt och estetiskt 
(vet till exempel att monteringsmaterialet kan 
expandera). 

Examinanden kan leverera en gröninredning. 

Förhandsplanering och 
förberedelse av leveransen 
 
 

Examinanden  
• kommer på förhand överens med kunden om 

leveranstidtabell och passertillstånd samt fast-
ställer säkra rutter och parkeringsmöjligheter 

• planerar och gör upp en tidtabell för leverans av 
gröninredningen så att projektets tekniska och 
funktionella kvalitet stämmer överens med 
avtalet 

• väljer för årstiden lämpliga transportutrustningar 
och väderskydd samt transport- och leverans-
ordning 

• förpackar, lastar, fäster och skyddar produkterna 
på ett lämpligt och omsorgsfullt sätt. 
 

Leverans av gröninredning. Examinanden  
• transporterar eller deltar ansvarsfullt i transpor-

ten av gröninredningen med användning av den 
mest ekonomiska transportrutten 

• förflyttar växtplanteringarna hos kunden på pla-



17 

nerade platser enligt överenskommelse längs de 
snabbaste och säkraste rutterna  

• kontrollerar leveransen tillsammans med kunden 
eller beställarens representant enligt organisatio-
nens rutiner eller deltar i kontrollen vid mottag-
ningen  

• föreslår och erbjuder kunden aktivt och ända-
målsenligt en möjlighet att utöka sin beställning 
med kompletterande produkter   

• inleder ett lämpligt underhåll av växtplanteringar-
na 

• arbetar systematiskt, ekonomiskt, omsorgsfullt 
och ergonomiskt 

• arbetar interaktivt med övriga aktörer på objek-
tet. 

Examinanden kan iståndsätta växtplanteringar. 

Att iståndsätta växtplanteringar. Examinanden  
• bedömer skicket hos befintliga växtplanteringar 

hos kunden samt föreslår för kunden en ända-
målsenlig och lönsam plan för iståndsättning av 
dem 

• underhåller gamla växtplanteringar grundligt och 
estetiskt 

• planterar grönväxterna vid behov i nya planter-
ingsunderlag eller krukor 

• tar sakligt hand om växter, planteringsunderlag 
och krukor som är i dåligt skick och måste för-
störas samt sorterar avfallet 

• betonar vikten av ett regelbundet underhåll av 
grönväxter och marknadsför vid behov ett 
underhållsavtal. 

Att iståndsätta monteringar av 
sidenväxter. 

Examinanden  
• bedömer skicket hos befintliga monteringar av 

gröna sidenväxter samt föreslår för kunden vid 
behov ett alternativ som är ändamålsenligt, lön-
samt och som stöder principerna för en hållbar 
utveckling   

• väljer en lämplig metod för rengöring av gröna 
sidenväxter, gör små reparationer och monterar 
dem i ursprunglig form 

• snyggar upp underlag eller krukor och ser till att 
sidenväxterna har monterats säkert och stadigt 

• monterar sidenväxter enligt överenskommelse i 
nya underlag eller krukor 

• informerar kunden om större reparationer eller 
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behovet av att byta ut gröna sidenväxter, under-
lag eller krukor  

• underhåller eller snyggar upp och vid behov 
byter ytmaterialet på sidenväxtplanteringar 

• arbetar säkert, ekonomiskt och ergonomiskt och 
väljer lämpliga arbetsredskap och -metoder 

• ger kunden instruktioner för skötsel av gröna 
sidenväxter. 

 
Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
Vid avläggandet av denna examensdel är det viktigt att ingående behärska funktionerna i 
anslutning till gröninredning. Denna examensdel bedöms på basis av arbetsprestationer 
som sker i autentiska arbetsmiljöer, varvid till exempel planteringar av grönväxter eller 
sidenväxter levereras till kunden. Leveransen av gröninredningen bör omfatta minst fem 
växtplanteringar av vilka en del placeras på golvet. Examinanden bör också i praktiska 
arbetssituationer påvisa att hon eller han kan iståndsätta grön- och sidenväxtplanteringar.   
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation i praktiska arbetsuppgifter 
och ger en skriftlig bedömning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av 
kunnandet muntligt och med dokument som tas fram under examensprestationen (till 
exempel en plan över iståndsättning av växtplanteringar). Efter att dokumenten bedömts 
utgör de en del av bedömningsmaterialet. Examinandens bedömningsmaterial består av 
utlåtanden som fåtts av bedömare vid praktiska arbetsuppgifter, bedömda kompletterande 
dokument och examinandens självvärdering. 
 
 
3.3  Underhåll av grönväxter 
 
Kraven på yrkesskicklighet 
Kraven på yrkesskicklighet för denna examensdel är: 
Examinanden kan: 
• planera och organisera underhåll av grönväxter 
• underhålla växtplanteringar 
• arbeta i kundens utrymmen. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
 

Examinanden kan planera och organisera underhåll av grönväxter. 

Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 

Att göra upp en plan för 
underhållsarbetet. 

Examinanden  
• gör upp en arbetsplan med beaktande av under-

hållsobjektens underhållsintervall och restiden så 
att arbetet är tryggt, ekonomiskt och lönsamt samt 
att det stöder principerna för en hållbar utveckling  
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• beaktar årstiderna i sin arbetsplan samt hur helger-
na påverkar arbetsveckorna 

• tar i arbetsplanen hänsyn till de kostnader för un-
derhållet av olika objekt som inverkar på prissätt-
ningen, till exempel underhåll av grönväxter som 
utförs högt ovanför golvytan med hjälp av en 
stege. 

Planering och organisering av eget 
arbete. 

Examinanden  
• planerar sitt arbete på underhållsobjektet så att det 

är tryggt, ekonomiskt och lönsamt 
• planerar arbetsordningen med hänsyn till de fak-

torer som inverkar på arbetet (till exempel 
placeringen av tappställen) för att undvika onödig 
förflyttning fram och tillbaka 

• iakttar specialarrangemang som har avtalats med 
kunden (till exempel tidtabeller) 

• omorganiserar arbetena i rimlig tid i oförutsedda, 
plötsligt förändrade situationer.  

Examinanden kan underhålla växtplanteringar. 

Fastställande av underhållsåtgärder. Examinanden  
• bedömer skicket hos växtplanteringarna och be-

hovet av vattning och gödsling för att kunna ut-
föra den skötsel som varje växtart behöver med 
beaktande av till exempel årstiderna och föränd-
ringar i rumstemperaturen 

• kan bedöma skicket hos substratet och bestämmer 
vid behov pH-värdet och övriga mätningar för att 
kunna vattna och gödsla grönväxterna rätt 

• observerar eventuella skadeinsekter, felbehandling-
ar och köldskador samt eventuella andra skador, 
till exempel skador på grund av mekanisk belast-
ning på grönväxtens blad 

• kontrollerar att planteringsunderlagen eller krukor-
na hos kunden fungerar. 

Underhåll av växtplanteringar. Examinanden  
• snyggar upp, rengör och vid behov polerar grön-

växterna snyggt och snabbt med hjälp av lämpliga 
arbetsredskap, tillbehör och medel 

• stöder vid behov grönväxterna på ett estetiskt sätt 
och duschar dem  

• utför nödvändiga beskärningar av grönväxterna 
med beaktande av ljusförhållandena och motiverar 
vid behov sina åtgärder  

• underhåller växtunderlagen och ser till att krukan 
är snygg på utsidan 
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• vänder vid behov på växtplanteringarna beroende 
på ljusförhållandena 

• förebygger med sina åtgärder uppkomsten av 
skadeinsekter (till exempel vid omplacering av en 
växtplantering)  

• identifierar växtsjukdomar och skadeinsekter samt 
utför nödvändiga skyddsåtgärder för att förebygga 
en spridning av skadeinsekterna på ett säkert sätt 
med hjälp av tillåtna produkter 

• rekommenderar vid lämpliga tillfällen kunden att 
använda biologisk bekämpning av skadeinsekter. 

Arbetsmetoder  Examinanden  
• besvarar frågor om underhåll av grönväxter vid 

behov också på det andra inhemska språket och på 
ett främmande språk och visar att hon eller han är 
serviceinriktad och behärskar sin bransch 

• utför en estetisk gröninredning och ser bland an-
nat till att formen på grönväxternas blad bibehålls  

• iakttar en god arbetsergonomi och arbetar syste-
matiskt, effektivt och säkert med iakttagande av 
arbetstagarens skyldigheter och principerna för en 
hållbar utveckling  

• utför vid behov ett snabbt underhåll av säsong-
växter.  

Examinanden kan arbeta i kundens utrymmen. 

Att arbeta i kundens utrymmen. Examinanden  
• arbetar diskret och serviceinriktat och förstår bety-

delsen av sitt arbete med tanke på kundens upp-
fattning av arbetskvaliteten 

• beter sig exemplariskt och etiskt i olika skeden av 
serviceprocessen 

• arbetar med hänsyn till miljön och aktörerna i lo-
kalen (anställda, kunder) i olika skeden av service-
processen 

• iakttar säkerhetsregler och tystnadsplikt 
• handleder och instruerar vid behov en ny arbets-

tagare på arbetsplatsen med beaktande av överens-
komna kvalitetskriterier. 

Att fylla i dokument och rapporter. Examinanden  
• fyller korrekt i de dokument som förutsätts av 

kunden och arbetsgivaren eller företaget 
• informerar kunden vid behov, till exempel i 

undantagssituationer 
• upprätthåller växtförteckningar eller motsvarande 
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dokument för olika kunder, till exempel 
underhållsdagbok, som används på arbetsplatsen. 

Att samla in kundrespons. Examinanden  
• ställer frågor i interaktionssituationer för att fast-

ställa kundbelåtenheten enligt arbetsplatsens an-
visningar  

• tar sakligt emot respons och förstår responsens 
betydelse 

• reder ut undantagssituationer och för responsen 
vidare i sin arbetsgemenskap och utvecklar vid 
behov sin verksamhet på basis av responsen. 

 
Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet genom att underhålla växtplanteringar i kund-
ens lokaler där det finns minst tio stycken växtplanteringar på golvet. Examinanden un-
derhåller samma växtplanteringar åtminstone två gånger i följd med iakttagande av det 
underhållsintervall som avtalats med kunden. Underhållsobjektet kan utgöras av till 
exempel en offentlig lokal, bank, ett kontor, bibliotek eller ett företag. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation i praktiska arbetsuppgifter 
och ger en skriftlig bedömning av den. Bedömningen fokuserar bland annat på hur pro-
fessionellt och klanderfritt arbetet är, på ergonomin och på hur arbetet utförs hos kunden. 
 
Bedömningen kan kompletteras muntligt, med skriftliga utredningar och rapporter, video-
inspelningar och fotografier samt med hjälp av andra bedömningsmetoder. Examinand-
ens bedömningsmaterial består av utlåtanden som fåtts av bedömare vid examenstill-
fällena, bedömda kompletterande dokument och examinandens självvärdering. 
 
 
3.4  Produktion av tjänster inom gröninredning 
 
Kraven på yrkesskicklighet  
Kraven på yrkesskicklighet för denna examensdel är: 
Examinanden kan: 
• producera service inom gröninredning 
• erbjuda kunden produkter och tjänster inom gröninredning. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
 

Examinanden kan producera service inom gröninredning. 

Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 

Att planera produktionen av en 
gröninredning. 

Examinanden  
• tar vid planering av arbetet hänsyn till tillgängliga 

resurser, till exempel arbetskraft, transportutrust-
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ning, tillgång på material och arbetsutrymmen 
• förbereder en kontakt eller ett kundbesök med-

veten om och med beaktande av de faktorer som 
inverkar på hur kvaliteten på kundbetjäningen 
upplevs av kunden, till exempel 
tillvägagångssätten hos kunden och tidtabellerna 

• beaktar kundens önskemål till exempel beträf-
fande tidpunkten för arbetets utförande  

• förutser vid produktion av tjänster inom grönin-
redning de faktorer som kan påverka upplevelsen 
av tjänstens kvalitet på ett negativt sätt 

• ser till att de arbetsredskap och den utrustning 
som behövs vid utförandet av tjänsten är i sådant 
skick att arbetet kan utföras tryggt och lönsamt 

• utreder vilka faktorer som eventuellt kan utgöra 
hinder eller risker för produktion av tjänsten och 
informerar kunden om dem och föreslår vid 
behov ett alternativ.  

Produktion av tjänster. Examinanden  
• producerar service inom gröninredning rätt med 

en gång och visar att hon/han förstår att kvalite-
ten på tjänsten åstadkoms i interaktionssitua-
tioner 

• arbetar så att den producerade tjänsten uppfyller 
kundens förväntningar på tjänstens kvalitet  

• arbetar enligt arbetsplatsens servicekoncept och 
är medveten om serviceutbudet, kampanjer osv. 

• säkerställer kundbelåtenheten genom att arbeta 
serviceinriktat (till exempel att en gröninredning 
levereras vid överenskommen tidpunkt) 

• iakttar yrkesetik, etiska och ekologiska principer i 
sitt arbete med produktion av gröninredning (till 
exempel levererar de produkter som har sålts). 

Att utveckla serviceproduktionen. Examinanden  
• bedömer och utvecklar sina arbetsmetoder, ar-

betets kvalitet och hur arbetet påverkar kundbe-
låtenheten enligt uppställda kvalitets- och 
resultatmål 

• bedömer realistiskt sin beredskap att planera och 
utföra gröninredning samt underhålla grönväxter 
och utföra övriga arbeten inom branschen 

• utvecklar en större helhet eller innovation inom 
gröninredning. 

Servicebeteende och 
interaktionsfärdigheter. 

Examinanden  
• ger kunden ett tillförlitligt första intryck med sitt 

beteende  
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• är medveten om sin egen andel i hur kunden 
upplever tjänstens kvalitet som helhet (till exem-
pel sitt yttre väsen)  

• är medveten om och skiljer på vad som är kon-
fidentiellt och iakttar tystnadsplikt både när det 
gäller frågor som rör det egna och kundens 
företag  

• kan utföra gröninredning och har goda interak-
tionsfärdigheter samt är tjänstvillig och service-
inriktad 

• producerar service inom gröninredning på ett 
professionellt sätt i enlighet med arbetsplatsens 
eller företagets affärs- eller serviceidé med hän-
syn till betydelsen av verbal och icke verbal 
kommunikation 

• använder ett språk som kunden förstår i yrkes-
samtal 

• sköter kundservice på det andra inhemska språ-
ket och på åtminstone ett främmande språk  

• beter sig artigt, trovärdigt och professionellt i 
kundsituationer 

• utvecklar enligt behov sina interaktionsfärdighet-
er och sitt servicebeteende i sitt arbete. 

Examinanden kan erbjuda kunden produkter och tjänster inom gröninredning. 

Kännedom om produkter och 
tjänster inom gröninredning. 

Examinanden  
• är förtrogen med arbetsplatsens produkturval 

och serviceprodukter, deras placering och 
tillgänglighet  

• lyssnar noggrant på kunden och ställer vid behov 
preciserande och kompletterande frågor 

• presenterar produkter och tjänster med hjälp av 
faktabaserade försäljningsargument som väcker 
förtroende hos kunden och får kunden att upp-
leva ett behov av produkten och tjänsten 

• erbjuder en lämplig produkt och tjänst som till-
godoser kundens behov samt motiverar dem kort 
och klart med fokus på produktens nytta för 
kunden. 

Att upprätthålla och utveckla sin 
kännedom om produkter och 
tjänster inom gröninredning. 

Examinanden  
• söker den nyaste informationen om produkterna 

samt nya produkter i olika källor med en 
mångsidig användning av informationsteknik, till 
exempel sociala medier 

• är medveten om de nya serviceprodukter som 
arbetsplatsen planerar och strävar själv efter att 
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förbättra de tjänster som erbjuds 
• vet hur lagstiftningen reglerar verksamheten 

inom gröninredning (till exempel import av 
levande växter) 

• tar vid behov fram produkter, tjänster eller delar 
av tjänster som kan vara ekonomiskt lönsamma 
och främja en hållbar utveckling.  

Att optimera värdekedjan. Examinanden  
• motiverar sakligt för kunden varför en växt eller 

kruka bör bytas ut eller en gröninredning förnyas 
• söker lösningar som ger kvalitativt och/eller eko-

nomiskt mervärde för alla parter eller i alla ske-
den av processen (till exempel föreslår förflytt-
ning av en växtplantering under en renovering) 

• planerar en gröninredning i sin helhet enligt 
principerna för en hållbar utveckling samt 
ekonomiskt så att ett högklassigt underhåll av 
växtplanteringarna är möjligt 

• tar i ett så tidigt skede som möjligt hänsyn till vad 
som krävs under arbetets gång 

• är flexibel och arbetar i varierande arbetsförhål-
landen och -situationer medveten om att föränd-
ringar hör till arbetsprofilen 

• bedömer effekten av produkternas livscykel och 
använder i mån av möjlighet produkter som 
främjar en hållbar utveckling. 

 
Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
Det centrala i denna examensdel är att behärska produktion av service inom gröninred-
ning i sin helhet och att förstå den eller de egna arbetsuppgifterna som en del av helheten 
och serviceprocessen. Prestationen för denna examensdel bedöms i en autentisk arbets-
miljö under arbetsprestationer eller -processer hos kunden, där examinanden planerar och 
utför gröninredning eller underhåller grönväxter. 
 
Denna examensdel kan avläggas i samband med andra examensdelar, men i så fall bör 
examensanordnaren se till att bedömningen kan separeras till en egen helhet och att 
examinanden har en möjlighet att påvisa sin kompetens i de arbetsuppgifter som anges i 
bedömningskriterierna. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation i praktiska arbetsuppgifter 
och ger en skriftlig bedömning av den. Bedömningen kan kompletteras muntligt, med 
skriftliga utredningar och rapporter, videoinspelningar och fotografier samt med andra 
bedömningsmetoder. Examinandens bedömningsmaterial består av utlåtanden som fåtts 
av bedömare vid examenstillfällena, bedömda kompletterande dokument och 
examinandens självvärdering. 
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3.5  Gröninredning av specialobjekt 
 
Kraven på yrkesskicklighet  
Kraven på yrkesskicklighet för denna examensdel är: 
Examinanden kan: 
• sätta sig in i gröninredning av ett specialobjekt 
• utföra gröninredning av ett specialobjekt 
• underhålla och upprätthålla ett specialobjekt 
• utveckla sina färdigheter i gröninredning av specialobjekt 

 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
 

Examinanden kan sätta sig in gröninredning av ett specialobjekt. 

Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 

Kartläggning av 
utgångssituationen. 

Examinanden  
• söker behövlig information i inhemska och utländ-

ska källor  
• utnyttjar inhemsk och internationell know-how 

som har använts i liknande projekt som special-
objektet 

• tillämpar enligt behov internationell kunskap i 
finländska förhållanden och finländsk kultur 

• bekantar sig med ett valt specialobjekt för att kun-
na planera en gröninredning eller en omarbetning 
eller förbättring av gröninredningen av ett special-
objekt samt presentera den skriftligt och muntligt 
för kunden med hjälp av till exempel videoinspel-
ningar, fotografier, skisser eller dokument  

• tar reda på vilken kompetens projektet kräver och 
den know-how som arbetsgemenskapen eller sam-
arbetsnätverket erbjuder för denna typ av special-
objekt och bedömer behovet av utomstående sak-
kunniga. 

Att planera sin egen del av arbetet. Examinanden  
• bedömer sin egen kompetens i att planera och 

genomföra inredning av ett specialobjekt 
• ställer upp egna realistiska mål 
• planerar för sitt deltagande och vad hon/han kan 

bidra med i projektet.  
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Examinanden kan utföra gröninredning av ett specialobjekt. 

Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 

Beaktande av inredningsobjektets 
särdrag. 

Examinanden  
• bekantar sig med de särdrag som framhävs i ob-

jektet, till exempel arbetsteknik, val av substrat och 
självbevattningssystem samt har idéer till hur de 
kan förverkligas och underhållas på ett ändamåls-
enligt och säkert sätt 

• föreslår och jämför olika alternativ och strävar 
efter kostnadseffektivitet och funktionalitet  

• tillämpar de nyaste lösningarna som uppfyller 
miljökraven 

• kartlägger och minimerar riskerna för projektet, till 
exempel vattenskador, läckage i konstruktionerna 
och klimatisering av växterna 

• diskuterar projektet med arbetsgruppens övriga 
medlemmar, lyssnar och tar hänsyn till deras 
synpunkter. 

Projekthantering Examinanden  
• planerar ett smidigt utförande av projektet, till 

exempel arbetets periodisering, indelning mellan 
arbetstagarna och hantering av varuflödet 

• gör en noggrann kostnadsberäkning för arbetet på 
ett specialobjekt 

• kontrollerar och beräknar antalet produkter, plan-
teringstätheten, bland annat bassängernas ytor och 
växtunderlagens volym 

• köper sakkunnigtjänster vid behov  
• nätverkar med aktörer som främjar projektet  
• använder vid behov underleverantörer med iakt-

tagande av de anvisningar och tillvägagångssätt 
som har givits för användning av entreprenad-
företag. 

Examinanden kan underhålla och upprätthålla ett specialobjekt. 

Att göra upp en underhålls- och 
serviceplan. 

Examinanden  
• bedömer hur mycket tid och tillbehör underhålls-

arbetet kräver samt övriga faktorer som påverkar 
kostnaderna 

• ställer vid planering av underhållet ändamålsenliga 
frågor till uppdragsgivaren samt dem som utför 
och underhåller gröninredningen för att säkerställa 
att arbetet löper smidigt  
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• förutser kritiska faktorer som inverkar på under-
hållsarbetet. 

Underhåll av ett specialobjekt. Examinanden  
• utför underhåll av objektet enligt överenskommel-

se, till exempel garanti-, års- eller kontinuerligt 
underhåll 

• förhandlar vid behov med olika intressentgrupper 
om situationen förändras 

• utför underhållsarbetet ekonomiskt, effektivt och 
säkert 

• reagerar vid behov snabbt på oväntade situationer 
(till exempel vattenskador, skadegörelse, reklama-
tioner) och föreslår fungerande lösningar på prob-
lemen. 

Att överlåta underhållet av en 
specialobjekt. 

Examinanden  
• instruerar kunden eller en annan arbetstagare i 

underhållet av ett specialobjekt 
• använder sitt eget skriftliga material vid inskolning. 

Examinanden kan utveckla sina färdigheter i gröninredning av specialobjekt. 

Utvärdering av arbetsresultatet. Examinanden  
• utför beräkningar efter ett slutfört projekt och be-

dömer dess ekonomiska lönsamhet  
• bedömer till exempel med hjälp av fotografier och 

videoinspelningar hur det egna projektet har 
lyckats med tanke på logistik, estetik och funktio-
nalitet 

• bedömer hur ekologiskt arbetet är och föreslår vid 
behov hur miljön kunde beaktas mer i arbetet (till 
exempel återanvändning av substratet)   

• betonar på ett positivt sätt gröninredningens mer-
värde för objektets användare, ägare, underhållare 
eller övriga intressentgrupper  

• samlar in referensmaterial om objektet åt sig själv 
eller företaget och frågar efter nödvändiga tillstånd 
till att ta och använda fotografier samt demonst-
rera objektet. 

 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
Lokaler som ska inredas med växter som är mer speciella (till exempel kaktusträdgårdar) 
eller stora grönväxter (till exempel över 300 cm) kallas specialobjekt. Dessa objekt kräver i 
allmänhet arbets- och underhållsarrangemang utöver det normala. Grönrum och stora 
krukträdgårdar med växter som tål ett svalare klimat är exempel på specialobjekt. Gröns-
kande väggar, köpcentra, badanläggningar och vinterträdgårdar kan också vara special-
objekt. Ett tidigare specialobjekt som planeras förbättras eller iståndsättas och presenteras 
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för en beställare eller kund kan vara ett specialobjekt. Ett specialobjekt som inreds med 
grönväxter kan finnas i Finland eller utomlands. 
 
Examinanden påvisar huvudsakligen sin yrkesskicklighet i praktiska arbetssituationer un-
der projektets gång. Om det inte är möjligt att arbeta med projektet, påvisar examinanden 
sin yrkesskicklighet med hjälp av ett omfattande material genom att till exempel utarbeta 
en portfolio om ett specialobjekt som ska inredas med gröna växter. Det kan till exempel 
vara frågan om en projektplan, korrespondens, kalkyler, fotografier eller videoinspelningar 
som gjorts under arbetets gång. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation i praktiska arbetsuppgifter 
och ger en skriftlig bedömning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av 
kunnandet muntligt och med dokument som tas fram under examensprestationen. Efter 
att dokumenten bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet. Examinandens be-
dömningsmaterial består av utlåtanden som fåtts av bedömare vid praktiska arbetsuppgif-
ter vid examenstillfällena, bedömda kompletterande dokument och examinandens 
självvärdering. 
 
 
3.6  Företagsverksamhet inom gröninredning 
 
Kraven på yrkesskicklighet  
Kraven på yrkesskicklighet för denna examensdel är: 
Examinanden kan: 
• planera verksamheten för ett företag inom gröninredning 
• verka som företagare inom gröninredning 
• bedöma och utveckla både sin egen och företagets verksamhet. 

 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
 

Examinanden kan planera verksamheten för ett företag inom gröninredning. 

Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 

Utvärdering av den egna 
kompetensen. 

Examinanden  
• bedömer realistiskt sin yrkesskicklighet och sin be-

redskap att verka som företagare inom gröninred-
ning 

• ställer upp realistiska mål för sin utveckling 
• bedömer sina möjligheter att stödja sin kompetens 

när det gäller att produktifiera en produkt eller 
tjänst. 

Affärsverksamhetens miljö Examinanden  
• bedömer på basis av framtidsutsikter, branschens 

utveckling och marknadens tillstånd eventuella 
externa risker och möjligheter samt interna styrkor 
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och svagheter när det gäller att starta och utveckla 
företagsverksamhet (SWOT-analys) 

• bedömer den potentiella kundkretsen realistiskt  
• tar enligt behov reda på och söker samarbetsföre-

tag och -parter och jämför deras priser. 

Planering av verksamheten för ett 
företag inom gröninredning. 

Examinanden  
• väljer en affärsidé som antas vara lönsam och 

utvecklar en verksamhetsidé 
• söker enligt behov företagskunskap hos centrala 

myndigheter, till exempel ELY-centralen  
• utför en riskhanteringsanalys för företag som går i 

rätt riktning 
• beaktar värderingarna för en hållbar utveckling vid 

planering av företagsverksamhet, till exempel livs-
cykeltänkande, energi- och materialeffektivitet, 
kostnadseffektivitet och lönsamhet på lång sikt, 
social hållbarhet och kulturella värden 

• bekantar sig med företagens försäkringstrygghet 
(till exempel olycksfallsförsäkring för företag, 
ansvarsförsäkring för företag, avbrottsförsäkring) 

• utarbetar en tydlig plan för arbetarskyddet. 

Att grunda ett företag inom 
gröninredning. 

Examinanden  
• utarbetar en affärsplan för företaget och beskriver 

och analyserar verksamhetsmiljön, marknaden, 
konkurrenssituationen och sina egna lösningar  

• presenterar kort sin affärs- och ekonomiplan för 
producenter av företagstjänster eller finansiärer 

• kan välja företagsform och grunda ett företag  
• kan utarbeta dokument i anslutning till grundande 

och avslutande av ett företag samt övriga doku-
ment som företagsverksamhet kräver och söker 
vid behov hjälp med att utarbeta dessa dokument  

• planerar skötseln av företagets ekonomi, tar reda 
på vilka resurser företagsverksamheten kräver och 
fattar logistiska beslut ekonomiskt och realistiskt 

• är enligt behov insatt i de avtal som används i 
företag (till exempel delägaravtal). 

Examinanden kan verka som företagare inom gröninredning. 

Att starta företagsverksamheten. Examinanden 
• planerar ekonomiskt lönsamma och kundinriktade 

produkter och tjänster 
• gör upp en genomförbar marknadsföringsplan för 

företaget och beslutar om marknadsföringsåtgär-
derna  
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• fastställer vilka tjänster som är förnuftiga att köpa 
utanför företaget och vid vilken tidpunkt (till 
exempel transport- och bokföringsservice) 

• gör vid behov rekryteringsbeslut eller nätverkar 
med andra aktörer inom branschen. 

Ansvarsfull ledning av ett företag 
inom gröninredning. 

Examinanden  
• utnyttjar bokslutet, balansräkningen och sakkun-

nigtjänster vid ledning av företaget  
• värnar om kunderna och sin personal 
• utför marknadsföring och försäljning 
• förmår fungera som arbetsgivare och chef 
• utför arbetet säkert och ansvarsfullt med främjan-

de av en hälsosam livsstil och arbetshälsa genom 
att ordna arbetshälsovård 

• använder dator och de viktigaste programmen i 
enlighet med principerna för datasekretess 

• beaktar miljö- och helhetsansvaret i företagsverk-
samheten (gör till exempel upp ett program för en 
hållbar utveckling) 

• är medveten om användar- och upphovsrätten. 

Examinanden kan bedöma och utveckla både sin egen och företagets verksamhet. 

Bedömning av företagsverk-
samhetens lönsamhet. 

Examinanden  
• gör beräkningar före och efter produktionen av 

tjänster (till exempel producerade gröninredningar, 
underhåll av grönväxter) samt bedömer deras 
ekonomiska och funktionella resultat  

• påvisar vad lönen består av och vilka bikostnader, 
skatter och skatteliknande utgifter företaget har  

• utnyttjar uppgifter som fås från bokslutet och 
balansräkningen vid skötsel av företagets ekonomi 
och finansiering och kan dra slutsatser 

• använder vid behov sakkunnigtjänster vid 
planering av skatterna för företagsverksamheten. 

Utvecklande av 
företagsverksamheten. 

Examinanden  
• utnyttjar principerna för kostnadsberäkning, bud-

getering och konkurrensutsättning samt en för-
nuftig prissättning med en kontinuerlig förbättring 
av verksamhetens lönsamhet som mål  

• utför en undersökning av kundbelåtenheten och 
utnyttjar kundrespons i produktutvecklingen 

• utvecklar kvaliteten på företagets verksamhet till 
exempel med hjälp av ett kvalitetssystem  

• förbättrar företagets ansvar för miljön genom att 
till exempel göra upp ett miljöprogram för före-
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taget  
• vidtar vid behov åtgärder som främjar personalens 

välbefinnande 
• drar slutsatser om de faktorer som kan påverka 

företagets verksamhet och framtidsutsikter 
• kan vid behov avsluta företagsverksamheten på ett 

behärskat sätt. 

Upprätthållande av den egna 
arbetsförmågan. 

Examinanden  
• arbetar systematiskt och målinriktat och prioriterar 

arbetsuppgifterna 
• ser till att hålla arbetet och fritiden i balans och att 

sköta sin hälsa 
• upprätthåller och utvecklar sin yrkeskompetens på 

ett helhetsbetonat sätt till exempel genom 
fortbildning.  

 
Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet genom att precisera affärsidén för ett eget 
fungerande företag eller för sin arbetsplats inom gröninredning. Examinanden bedömer 
företagets verksamhet, resurser och serviceprodukter med hjälp av medlemmarna i olika 
intressentgrupper och till exempel genom en undersökning av kundbelåtenheten. 
Examensdelen kan också avläggas med hjälp av en affärsplan och övriga åtgärder som 
krävs när ett företag grundas. Avläggandet av examensdelen förutsätter inte att exami-
nanden har ett eget företag. Examinanden kommer överens om processerna med arbets-
givarföretaget och gör upp en plan för hur affärsidén och företagsverksamheten kan se ut. 
Examinanden kan också påvisa sin yrkesskicklighet genom att utarbeta en affärsidé och 
affärsplan för ett företag inom gröninredning som planeras eller som ska grundas. 
 
Bedömningen fokuserar på de olika skedena i processen av att utveckla eller starta ett 
företag och på kvaliteten av de olika skedena samt om affärsidén är utvecklingsduglig eller 
genomförbar. Bedömarna observerar och bedömer examinandens verksamhet och presta-
tioner och ger en skriftlig bedömning av dem. Examinandens bedömningsmaterial består 
av dokument som tagits fram under examenstillfällena (till exempel en affärsplan), be-
dömarnas utlåtanden, bedömda kompletterande dokument och examinandens själv-
värdering. 
 
 
3.7  En examensdel ur en annan yrkes- eller specialyrkesexamen 
 
Om den valfria examensdelen tas från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen bör den 
komplettera och stödja den kompetens som examinanden behöver vid gröninredning. 
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Bilaga 1  
 

Inredningsväxter 
Examinanden bör identifiera och känna till grönväxterna, kunna deras vetenskapliga släkt-
namn och art samt de vanligaste slagen av växter. Utöver grönväxterna bör gröninredaren 
känna till de vanligaste blommande krukväxterna, ettåriga rabattväxter och sådana pryd-
nadsväxter med träigt skaft som används som fasadväxter.  
 
Det rekommenderas att man känner till och kan identifiera inredningsväxter som används 
i Mellaneuropa. En gröninredare uppdaterar regelbundet sin växtkännedom och söker 
information om grönväxter som lämpar sig för förhållandena i Finland samt uppdaterar 
sin yrkeskompetens enligt den gällande ”Kulturväxternas namn”.  
 
Vetenskapligt namn Svenskt namn 
Aeschynanthus radicans eldfackla 
Agave americana agave 
Aglaia odorata  
Aglaonema commutatum vitskaftad silverkalla 
Aglaonema Nitidum-Gruppen glanssilverkalla 
Alocasia wentii  
Aloe arborescens trädaloe 
Anthurium Andreanum-Gruppen rosenkalla 
Anthurium Scherzerianum-Gruppen flamingoblomma 
Araucaria heterophylla rumsgran 
Aspidistra elatior aspidistra 
Aucuba japonica aukuba 
Bambusa ventricosa  
Bambusa vulgaris bambu 
Bismarckia nobilis bismarckpalm 
Bucida bucedas  
Buxus sempervirens buxbom  
Calathea  strimbladsväxter 
Carex nigra hundstarr 
Caryota mitis fiskstjärtpalm 
Caryota urens fiskstjärtspalm 
Ceropegia woodii lyktranka 
Chamaedorea metallica fiskbenspalm 
Chamaedorea seifrizii bambupalm 
Chamaerops humilis dvärgpalm 
Chlorophytum comosum ampellilja 
Chrysalidocarpus lutescens guldpalm 
Cissus rhombifolia kungscissus 
Citrus sinensis apelsin 
Clivia miniata mönjelilja 
Clusia rosea narrfikus 
Codiaeum variegatum kroton 
Coffea arabica arabiskt kaffe 
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Cordyline fruticosa bloddracena 
Crassula ovata paradisträd 
Ctenanthe oppenheimiana vinröd stenante 
Cycas revoluta japansk kottepalm 
Cycas rumphii kottepalm 
Cymbidium orkidé 
Cyrtostachus lakka rödpalm 
Dracaena deremensis banddracena 
Dracaena fragrans doftdracena 
Dracaena marginata kantdracena 
Dracaena reflexa  guldbandsdracena 
Dracaena surculosa buskdracena 
Epipremnum pinnatum gullranka 
Eucharis amazonica amazonlilja 
Euphorbia abyssinica  
Euphorbia milii Kristi törnekrona 
Euphorbia tirucalli gummieuforbia 
Ficus benjamina benjaminfikus 
Ficus binnendijkii bambufikus 
Ficus cyathistipula kimbalafikus 
Ficus deltoidea pillerfikus 
Ficus elastica fönsterfikus 
Ficus lyrata fiolfikus 
Ficus macrophylla magnoliafikus 
Ficus microcarpa citronfikus 
Ficus pumila klätterfikus 
Guzmania juvelblomma 
Hedera helix murgröna 
Heliconia hummerklosläktet 
Hibiscus rosa-sinensis hibiskus 
Howea forsteriana förmakspalm 
Hoya carnosa porslinsblomma 
Laurus nobilis lagerträd 
Licuala grandis solfjäderspalm 
Liriope muscari mörk druvlilja 
Livistona chinensis kinesisk solfjäderpalm 
Maranta leuconeura Moses stentavlor 
Medinilla magnifica rosenskärm 
Monstera deliciosa monstera 
Muehlenbeckia complexa slideranka 
Murraya paniculata doftruta 
Musa acuminata ädelbanan 
Myrtus communis myrten 
Dypsis decaryi (Neodypsis decaryi) trekantspalm 
Nephrolepis exaltata spjutbräken 
Nerium oleander oleander 
Nolina recurvata flasklilja 
Olea europea olivträd 
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Ophiopogon planiscapus  mörkt ormskägg 
Ophiopogon japonicus ciklidgräs 
Pachira aquatica strandkastanj 
Pachypodium lamerei ökenstjärna 
Pandanus utilis skruvpalm 
Pandanus tectorus (veitchii) vitrandig skruvpalm 
Peperomia peperomia 
Phalaeonopsis orkidé 
Philodendron bipinnatifidum fjäderkalla 
Philodendron scandens klätterkalla 
Phoenix canariensis kanariepalm 
Phoenix roebelenii dvärgdadelpalm 
Pachycereus militaris (Pilocereus) soldatpelarkaktus 
Pittosporum tobira glansbuske 
Platycerium bifurcatum älghornsbräken 
Podocarpus macrophyllus storbladig japansk podocarpus 
Polyscias aralia 
Pseudopanax lessonii  
Ptychosperma elegans solitärpalm 
Rademachera sinica rumsask 
Rhapis excelsa buskpalm 
Rhapis humilis slender lady palm 
Rhipsalis pendelkaktussläktet 
Sansevieria cylindrica pinnlilja 
Sansevieria trifasciata svärmorstunga 
Schefflera actinophylla palmaralia 
Schefflera arboricola paraplyaralia 
Schefflera pueckleri buskaralia 
Senecio rowleyanus ärtor på en tråd 
Scindapsus pictus silverranka 
Siderasis fuscata silverstreck 
Spathiphyllum floribundum fredskalla 
Spathiphyllum Floribundum-gruppen  fredskalla 
Strelitzia reginae papegojblomma 
Stetsonia stetsonkaktussläktet 
Syngonium auritum femfingerranka 
Tamarindus indica tamarind 
Tetrastigma voinierianum kastanjevin 
Trachycarpus fortunei väderkvarnspalm 
Adonidia merrillii (Veitchia merrillii) julpalm  
Vriesea ananasväxter 
Washingtonia filifera palmkungen 
x Fatshedera lizei murgrönsaralia 
Yucca aloifolia tandpalmlilja 
Yucca guatemalensis (elephantipes) jättepalmlilja 
Yucca gloriosa gulbrokig trädyucca 
Zamia pumila sammetszamia 
Zamioculcas zamiifolia zamiakalla 
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Bilaga 2  
 

Beskrivning av branschen och arbetet för dem som avlagt yrkesexamen inom 
gröninredning  
Gröninredning innebär att man placerar ut grönväxter som den del av den synliga inred-
ningen i offentliga lokaler, på arbetsplatser och övriga platser. I gröninredningen ingår 
plantering av enskilda grön- och sidenväxter inklusive krukor samt inredning av badan-
läggningar och vinterträdgårdar där det ställs högre krav på arbetet med tanke på de en-
hetliga planteringsbassängerna och de stora växterna. Användningen av grönväxter i 
avsikt att främja trivseln i olika inomhuslokaler och arbetsplatser är speciellt utmanande 
på grund av Finlands nordliga läge. Speciellt under vintern är den ringa mängden dagsljus 
och kölden faktorer som en gröninredare inte kan förbise. Gröninredning används också 
till att förstärka företagens image. 
 
Tjänster inom gröninredning produceras av små arbetsintensiva företag. Deras kunder 
utgörs huvudsakligen av företag och offentliga lokaler, där man fokuserar på trivsel och 
uppskattar sakkunnigtjänster. De företag som producerar tjänster inom gröninredning 
finns huvudsakligen i storstäderna. En gröninredare kan också verka som självständig 
företagare. 
 
Arbetsbeskrivningen för en gröninredare kan bestå av försäljning och marknadsföring, 
planering, utförande och underhåll av gröninredning. En gröninredare arbetar huvudsak-
ligen inomhus men arbetet kan sommartid också bestå i att till exempel dekorera en 
takträdgård, balkong eller entré hos en kund.  
 
Gröninredning förutsätter att inredaren är väl insatt i olika material som används i inred-
ning med växter, till exempel grönväxter, olika planteringsbassänger och krukor, siden-
växter, produkter för växtunderlag och täckmaterial. Gröninredaren bör känna till de väx-
ter som används vid gröninredning och vilka krav de ställer på växtplatsen samt behärska 
till exempel odlingsmetoderna tillräckligt väl för att kunna tillämpa sin kunskap i prakti-
ken. Att kunna de vetenskapliga namnen på grönväxterna är grundläggande yrkeskunskap. 
 
Gröninredarens arbete förutsätter organisationsförmåga, uthållighet och en förmåga att 
fatta beslut. En gröninredare utför huvudsakligen sitt arbete hos kunden och därför förut-
sätter ett framgångsrikt arbete en beredskap att röra sig med bil, en positiv och säljinriktad 
serviceattityd samt en vilja att utveckla sitt arbete kontinuerligt. Ett framgångsrikt arbete 
förutsätter att man uppdaterar sin produktkännedom på eget initiativ och har en genuin 
vilja att betjäna kunderna allt bättre. 
 
En viktig del av arbetet inom gröninredning är underhåll av växtplanteringarna, där fär-
digheten att arbeta snabbt och omsorgsfullt kommer till uttryck. Gröninredaren arbetar 
hos kunden och arbetsobjektet kan variera flera gånger per dag. Underhåll av grönväxter 
är ett självständigt arbete som kräver snabba beslut till exempel när det gäller val av 
underhållsåtgärder. 
 
Gröninredning förutsätter en god fysisk kondition och kännedom om ergonomi, eftersom 
en arbetsdag som innehåller underhåll, plantering eller leverans av grönväxter kan kräva 
att man rör  mycket på sig. 
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Utbildningsstyrelsen har godkänt dessa examensgrunder med stöd av 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. 
 
De fristående examina är examina som särskilt planerats och utvecklats för 
att avläggas av den vuxna befolkningen. 
 
Planeringen och genomförandet av de fristående examina baserar sig på 
ett nära samarbete mellan sakkunniga inom undervisning och arbetsliv. 
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