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WP2: Kvalifikatsioonimaatriks  

EQF2-G | Aednik 
2. taseme kirjeldused:  

T: põhilised faktilised teadmised töö- või õppevaldkonnas 
O: põhilised kognitiivsed ja praktilised oskused, mis on vajalikud asjakohase teabe kasutamiseks, et täita (töö)ülesandeid ning lahendada tavalisi probleeme, 
kasutades lihtsaid reegleid ja töövahendeid 
V/I: töötab või õpib juhendamisel, kuid mõningase iseseisvusega 
 

Üksus Üksuse nimetus  

0 Võtmepädevused ja põhioskused R 

0.A Kohanemisvõime 
hõlmab sisemist ettevõtlikkust, innovatsiooni, kommunikatsiooni, analüüsi, kriitilist mõtlemist, koostööd jne.  
- uurib, õpib, avastab ja on innovatiivne 
- mõtleb ja analüüsib kriitiliselt ning lahendab probleeme  
- väärtustab teiste ideid, on teadlik teiste muredest ja motiividest 

EQF2-L 
EQF2-F 

0.C Loovus 
 hõlmab probleemide lahendamist, ideede arendamist, innovatsiooni jne.  
- on avatud ja uudishimuliku mõtteviisiga uute ideede väljatöötamisel 
- lahendab probleeme uudsel moel 

EQF2-L 
EQF2-F 

0.S Jätkusuutlikkus 
hõlmab reostust, jäätmeid, vett, energiat 
- teab looduslike süsteemide ökoloogiliste protsesside põhitõdesid  
- kavandab ja täidab tööülesandeid keskkonnasäästlikul viisil  
- kohandab tööprotsesse vastavalt suunistele, et säilitada jätkusuutlikkus muutuvas keskkonnas 

EQF2-L 
EQF2-F 
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- hindab tööprotsessi keskkonnamõju 
0.T Tehnoloogia 

hõlmab põhilisi digitaalseid tööriistu (IKT, mobiiltelefon, foto) 
- kasutab digitaalseid tööriistu tööülesannete täitmisel  
- tunneb asjakohaseid seadmeid ja masinaid  
- teab põhilisi õigusakte, mis käsitlevad digitaalsete ressursside reprodutseerimist era- ja ärilistel eesmärkidel 
- mõistab veebipõhise suhtluse riske, sh viirused, pahavara  
- hindab veebilehtede sisu asjakohasust ja usaldusväärsust  
- hindab tehnoloogia kasutamist tööülesandes 

EQF2-L 
EQF2-F 

1 Valdkondlik põhipädevus Teadmised Oskused Vastutus ja iseseisvus R 

1.1 Tootmine (sektoriga seotud) 
on seotud töökoha, tööriistade, 
tööprotseduuride, botaanikaga 
(taimede klassifikatsioon, botaanilised 
nimetused, kasvutingimused) 

- teab erinevate 
põllumajandusettevõtete ja -
toodete põhilisi 
tootmissuundi 
 
- teab põhilisi 
kasvukeskkondi, 
tootmisetappe, tööviise 
(ettevalmistamine, 
külvamine, pookimine, 
istutamine, hooldus, 
saagikoristus) 
 
- teab elementaarseid 
müügiülesandeid 

- teab piiratud arvu taimi ja 
taimseid materjale 

- abistab väga erinevates 
rutiinsetes 
tootmisprotsessides 
 
- valmistab töökoha ette 
vastavalt olulistele 
ergonoomilistele ja tõhusatele 
aspektidele 
 

- rakendab rutiinse töökorra 
kavasid 

- mõistab iseseisva 
täienduskoolituse tähendust  
 
- abistab juhendatud tegevustes 
ja oskab tegutseda piiratud 
autonoomiaga 
 
- teeb juhendamisel erinevaid 
tootmistegevusi 
 
- kohandab tööprotsesse 
vastavalt antud ülesandele ja 
asjassepuutuvatele 
materjalidele 
 
 

EQF2-L 

EQF2-F 

1.2 Tootearendus (sektoriga seotud) 
tähendab pakkumist, 
partnereid/võrgustikku, turundust, 
toodete arendamist (vajaduste 

- teab tarneallikaid ja 
partnereid tööstuses 

- teab esmaseid 
turundusvõimalusi 

- teeb rutiinses töös koostööd 
erinevate partneritega 

- teab võrgustamise olulisust 
tööprotsessis 

- reageerib juhtimisjäreldustele 

- täidab piiratud iseseisvusega 
põhilisi tootearendusülesandeid 

EQF2-L 

EQF2-F 
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kaardistamine, planeerimine, töö 
loomingulises protsessis, loomingulised 
tööriistad...) 

1.3 Kommunikatsioon ja ettevõte 
(sektoriga seotud) 
on seotud idufirma/ettevõtlusega, 
turundusega, seaduste ja määrustega, 
klientidega suhtlemisega  verbaalselt ja 
visuaalselt, müügi ja teenustega 

- teab põhilisi ettevõtte 
alustamisega seotud 
nõudeid ja õigusakte 

- mõistab õppimise olulisust 

- teab esmaseid 
ettevõttepõhiseid protsesse 

- suhtleb tõhusalt töökaaslaste 
ja klientidega 

- abistab äriülesannete 
koordineerimisel ja täitmisel  

- tegutseb piiratud 
iseseisvusega 

 

EQF2-L 

EQF2-F 
 

1.4 Töötervishoid ja tööohutus (sektoriga 
seotud) 
on seotud tervishoiualaste 
ettevaatusabinõudega, ohutute 
töömeetoditega, puhtuse/hügieeniga, 
seadmetega, pestitsiididega, mürgiste 
ja allergeensete taimedega, 
töökeskkonnaga 

- teab töökoha õnnetuste 
vältimise üldeeskirju 

- teab keskkonnakaitse 
üldeeskirju, mis on seotud 
sektori piiratud osaga 

- teab töötervishoiu ja 
tööohutuse põhinõudeid 
tootmises ja müügis 

- teab põhiliste 
tööprotsesside jaoks olulisi 
töötervishoiu ja tööohutuse 
eeskirju 

- järgib juhendamisel töö- ja 
keskkonnakaitse eeskirju 

- täidab juhendamisel  
rutiinseid tööülesandeid ja 
tegevusi vastavalt kehtivatele 
töötervishoiu ja tööohutuse 
eeskirjadele 

- kasutab juhendamisel 
korrektseid töövõtteid ja 
kaitsevahendeid 

- teeb juhendamisel 
ergonoomiliselt korrektset 
tööd 

- kasutab tulekaitse- ja 
ennetusvahendeid 

- annab esmaabi     

- kasutab juhendamisel ohutuid 
töömeetodeid  

- pöörab tähelepanu puhtusele 
ja hügieenile 

- kasutab tööriistu ohutult 

- kohandab töömeetodeid 
vastavalt töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuetele 

EQF2-L 

EQF2-F 

1.S Jätkusuutlikkus (sektoriga seotud) 
tähendab ressursside säästvat 

- teab põhilisi 
keskkonnakaitse ja õiglase 

- tegutseb juhendamisel 
keskkonnasõbralikul viisil  

- abistab keskkonnasõbralike 
tegevuste elluviimisel 

 



  

4 
 

kasutamist, ökoloogilist jalajälge, 
õiglast kaubandust, keskkonna ja 
liikide kaitset, ÜRO kestliku arengu 
eesmärke Teadmine teie rohelise 
tarneahela hälli, ringmajandust  
 
 

kaubanduse regulatsioone 

- teab ökoloogilise jalajälje 
aluspõhimõtteid 

- teab, kuidas võib äritegevus 
mõjutada taimestiku ja 
loomastiku elutingimusi 

- valib juhendamisel 
keskkonnasõbralikud 
materjalid ning tootmis- ja 
hooldusmeetodid 

- aitab juhendamisel parandada 
jätkusuutlikkuse näitajaid  

 

1.T Tehnoloogia (sektoriga seotud) 
on seotud masinate, seadmete, 
instrumentide, digitaalsete 
tööriistadega (tasu eest, 
kommunikatsiooniga, tootmisega), 
tehnoloogiliste tööriistadega (VR, AR 
aso.) 

- teab ettevalmistustöid 
erinevates töövaldkondades 
ja nendega seotud 
masinaid/seadmeid 

- teab ettevõtte jaoks olulisi 
digitaalseid põhivahendeid ja 
-tehnoloogiaid 

- kasutab juhendamisel 
tööriistu, masinaid ja 
seadmeid ning digitaalseid 
tööriistu 

- täidab ülesandeid suhtlemisel, 
arvutamisel ja teabe kogumisel 
juhendatud digitaalsete 
vahenditega 

EQF2-G 

EQF3-F 

2 Ametialane põhipädevus 
 

Teadmised Oskused Vastutus ja iseseisvus R 

2.1 Tootmine 
tootmine tähendab taimekasvatust 
erinevates kasvusüsteemides ning 
taimeeluprotsesside ja kasvutingimuste 
kasutamist 
 

Taimede identifitseerimine ja 
klassifitseerimine 

Ladustamine, pakendamine, transport. 

- teab erinevaid taimeliike ja 
sorte, mida kasutatakse 
erinevates aianduslikes 
valdkonades: siseviimistlus, 
haljastus ja köögiviljade, 
puuviljade ja marjade 
tootmine 

- teab  aianduse 
põhiterminoloogiat 

- teab peamisi erinevusi 
mahepõllumajandusliku ja 
tavapärase aianduse ning 

- täidab  lihtsaid  
tööülesandeid 
taimekasvatuses ja aianduses 

- tegeleb aiandusega,  
juhendamisel 

- käitab   juhendamisel 
aiandusülesannetega seotud 
masinaid ja seadmeid 
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põllumajanduse vahel 

2.2 Tootearendus 
tähendab toodete ja kontseptsioonide 
arendamist, tööd loomingulises 
protsessis aianduses, 
visualiseerimist/joonistamist, 
loominguliste tööriistade, tööriistade ja 
tehnikate kasutamist aianduses, 
esitlust, mudeli/prototüübi 
valmistamist, arvutamist 
 
 

- teab   toote või teenuse 
arendamise ja täiustamise 
põhimõtteid 

 

 

- täidab põhiülesandeid 
tootearenduses  
 

- järgib tootearenduses lihtsate 
tööülesannetega seotud 
juhiseid 

 

 

2.3 Kommunikatsioon ja ettevõte  
on jaekaubandus, raamtingimused 
floristikas, dokumentatsioon, seadused 
ja määrused, äri-, ettevõtlus-, müügi- 
ja teenindusnormid, majandus ja 
juhtimine- turundus (veeb, 
sotsiaalmeedia...) 

- teab aiandusettevõtte 
põhilist õiguslikku ja eetilist 
raamistikku. 

 

 

- täidab aiandustoodete ja -
teenuste müügi ja esitlemise 
põhiülesandeid 

 

   

 


