
 

European Green Mastery (Erasmus+ KA2 Sector Skills Alliance - 601226-EPP-1-2018-1-NO-EPPKA2-SSA) 
Seda projekti on rahastatud Euroopa Komisjoni toetusel. Käesolev väljaanne [teatis] kajastab ainult autorite vaadet ning komisjon ei ole pidada  
vastutav selles sisalduva teabe kasutamise eest. 
 

WP2: Kvalifikatsioonimaatriks 

EQF4-F  | Florist 
4. taseme kirjeldused:  
 
T:  laiaulatuslikud faktilised ja teoreetilised teadmised töö- või õppe valdkonnas 
O: kognitiivsed ja praktilised oskused, mis on vajalikud konkreetsetele probleemidele lahenduse leidmiseks töö- või õppe valdkonnas 
V/I:  korraldab oma tegevust vastavalt töö- või õppimise kontekstis antud juhtnööridele olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, kuid mis 
võivad muutuda; juhendab teiste töötajate tavatööd, võttes mõningase vastutuse töö või õppetöö hindamise ja edendamise eest 

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 

EQF4-G 
EQF4-L 

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

EQF4-G 
EQF4-L 

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 
- hindab tööprotsessi keskkonnamõju 

EQF4-G 
EQF4-L 

0.T Tehnoloogia 
hõlmab põhilisi digitaalseid tööriistu (IKT, mobiiltelefon, foto) 
- kasutab digitaalseid tööriistu tööülesannete täitmisel  

EQF4-G 
EQF4-L 
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- 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 

1 Valdkondlik põhipädevus Teadmised Oskused Vastutus ja iseseisvus R 

1.1 Tootmine (sektor on seotud) 
on seotud töökoha, tööriistade, töökorra, 
botaanikaga (taimede klassifikatsioon, 
botaanilised nimetused, kasvutingimused) 

- teab töökoha korraldust 
ja efektiivseid 
tööprotsesse  

- teab erinevaid 
asjakohaseid tööriistu, 
materjale ja tehnikaid  

- omab laialdasi botaanilisi 
teadmisi  

- teab taimede 
klassifikatsiooni, 
botaanilisi nimetusi ja 
parimaid kasvutingimusi  

- teab paljude lillede ja 
taimede 
kvaliteediomadusi 
 

- kujundab töökoha 
ergonoomiliste ja tõhusate 
aspektide järgi  

- kavandab ja selgitab 
protseduure  

- tunneb ära taimed ja nende 
osad  

- tunneb ära erinevad mullad 
ja rakendab vastavalt väetist  

- selgitab taimehaigusi ja 
kahjureid ning nende 
põhjuseid  

- valib kõige efektiivsema 
meetodi oma tööks ja 
meeskonna jaoks enne töö 
algust   

- kohandab seda meetodit, kui 
see annab paremaid tulemusi 
 

- isemajandav  

- reageerib uutele nõuetele ja 
järeldab neist menetlusi  

- juhendab teiste rutiinset 
tööd  

- vastutab tootmise osade 
eest  

- määrab hooldusnõuded 
taime välisilmest  

- võtab endale teatava 
vastutuse sobiva 
taimekaitseaine valimise eest 
ja muudab edukalt 
kasvutingimusi 
 

 

1.2 Tootearendus (sektoriga seotud) 
on pakkumine, partnerid / võrgustik, 
turundus, toodete arendamine (vajaduste 

- teab mitmeid 
tarneallikaid ning 
partnereid selles sektoris 

- teeb koostööd erinevate 
partneritega, ehitab 
võrgustikke ja ehitab 

- jälgib turgu, teeb järeldusi ja 
reageerib praegustele 
suundumustele juhendamisel 
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kaardistamine, planeerimine, töö 
loomingulises protsessis, loomingulised 
tööriistad...) 
 

ja sellega seotud 
sektorites  
 
- teab keskkonnahoidliku 
sektoriga seotud põhilist 
tootearendust 

müügiturge 
 
- arendab tooteid 
 
- otsib kliendi vajadustele 
konkreetseid lahendusi 
 
- kasutab erinevaid 
meetodeid ja loomingulisi 
tööriistu 

- kaalub võimalusi uue 
ettevõtte asutamiseks 
vastavalt kehtivatele 
määrustele ning eetilisi ja 
ökoloogilisi põhimõtteid 
 

 
- juhib ennast 
tootearendusprotsessis  
 
- võtab osa vastutusest teiste 
juhendamisel rutiinses 
arendustöös 

1.3 Kommunikatsioon ja ettevõte (sektoriga 
seotud)   
on seotud idufirma/ettevõtluse, turunduse, 
seaduste ja määrustega, suhtlevad 
klientidega verbaalselt ja visuaalselt, müük 
ja teenused 

- teab ettevõtte vorme, 
idufirmasid, nõudeid ja 
regulatsioone ettevõtetele 
 
- teab turundusvõimalusi 
ja turundusmeetmeid 
 
- teab rohesektoriga 
seotud ühiseid õiguslikke 
suuniseid 
 
- tunneb ärimudeleid, 
asjakohaseid seadusi ja 
asutusi 
 
- tunneb kehtivaid 

- tegeleb 
müügisituatsioonidega 
rõhuasetusega 
professionaalsel 
klienditeenindusele 

 
- järgib äriühingu asutamisel 
ja juhtimisel juriidilisi ja 
maksunõudeid 
 
- jälgib, mis muutub 
ettevõttes ja väljaspool seda 
ning kohandab protseduure / 
tegevusi / meetodeid 
tulevikku silmas pidades 

- juhib ennast ja teisi 
mõningase vastutusega 
 
- rakendab uusi suuniseid  
 
- juhib rutiinset tööd teiste 
töötajate juhendamisel  
 
- suhtleb klientidega müügi ja 
teeninduse kontekstis, 
piiratud vastutusalas 
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kindlustusseltse  
 
- oskab koos teiste 
töötajate ja 
praktikantidega 
töökeskkonnas töötada 
 

- teab töötajate ja 
tööandjate kohustusi ja 
õigusi 

- koostab lihtsaid eelarveid 
tegutsemiseks ja 
investeeringuteks 

 
- kasutab tootmise jaoks lihtsa 
ökonoomse ülevaate 
koostamiseks digitaalseid 
vahendeid 
 

- koostab töölepingu vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele 

1.4 Töötervishoid ja tööohutus (sektoriga 
seotud) 
räägib tervishoiuabinõudest, ohututest 
töömeetoditest, puhtusest/hügieenist, 
seadmetest, pestitsiididest, botaanikast, 
töökeskkonnast 

- teab töötervishoiu ja 
tööohutuse eeskirju, mis 
on sektori tööprotsesside 
jaoks olulised  

 
- teab töötervishoiu ja 
tööohutuse nõudeid 
sektoris 
 

- teab toksiliste või 
allergeensete taimede 
käitlemise riskijuhtimise 
korda 
 

- täidab tööülesandeid ja -
tegevusi vastavalt 
töötervishoiu ja tööohutuse 
eeskirjadele 
 
- kasutab õiget töötehnikat ja 
asjakohaseid kaitsemeetmeid 
 
- tuleneb tulemustest ja 
kontrollidest 
 

- planeerib ja teostab 
ergonoomiliselt korrektseid 
töid 

- käsitseb mürgiseid või 
allergeenseid taimi õigesti 

- töötab pestitsiididega 
töödeldud pestitsiide ja 
taimset materjali käsitlevate 

- võtab vastutuse tööprotsessi 
tervise ja ohutuse eest 
 
- hoiab end kursis ja kohaneb 
uute töötervishoiu ja 
tööohutuse alaste õigusaktide 
ja määrustega 
 
- juhendab ja juhib töötajaid 
ja praktikante põhiülesannete 
ja selgete suuniste raames 

EQF4-G 
EQF4-L 
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õigusaktide raames 

 
1.S Jätkusuutlikkus (sektoriga seotud) 

tähendab ressursside säästvat kasutamist, 
ökoloogilist jalajälge, õiglast kaubandust, 
keskkonna ja liikide kaitset, ÜRO kestliku 
arengu eesmärkeTeadmine teie rohelise 
tarneahela hällist hälliks, ringmajanduses 
 
 
 
 

- teab rohelise sektori 
tegevuse ja tootmise 
ökoloogilist jalajälge  

 
- teab reostuse ja liigse 
looduse häirimise ohte 

- kirjeldab ja hindab säästvat 
arengut ja ressursside 
haldamist, mis on seotud 
piiratud ülesannetega 
 
- arendab looduspõhiseid 
tegevusi ja tooteid 
jätkusuutlikkuse raamistikus 
 

- hindab toodete 
korduskasutamise ja 
mitmekordse kasutamise ning 
jäätmete ringlussevõtu viise 
 

- korraldab loodusvarade 
kasutamist rutiinses töös või 
piiratud mahuga projektides, 
lähtudes ökoloogilisest 
arusaamisest ja eetilistest 
normidest 
 

- ajakohastab end 
ärivaldkonnaga seotud 
ökoloogiliste, sotsiaalsete ja 
majanduslike teadmiste alal  
 
 

EQF4-G 
EQF4-L 

1.T Tehnoloogia (sektoriga seotud) 
tähendab digitaalseid vahendeid (tasu eest, 
kommunikatsiooni, tootmises)- tehnoloogilisi 
vahendeid (VR..) 
 

- tunneb rohesektoris 
kasutatavaid masinaid, 
tööriistu, seadmeid ja 
instrumente 
 
- teab asjakohaseid 
digitaalseid side- ja 
tehnilisi komponente 
kasutatakse rohelises 
sektoris 
 
- teab online-kauplemisest 

- valib tööprotsessis õiged 
digitaalsed tööriistad, 
seadmed ja instrumendid 

- teostab juhendatavate 
tööriistade ja instrumentide 
rutiinset hooldust 

- teostab interjööride, 
hoonete ja/või rajatiste 
hooldustöid 

- kasutab digitaalseid 
vahendeid suhtlemiseks, 
arvutamiseks ja teabe 
kogumiseks 

- vastutab hoonete ja 
seadmete kasutamise ja 
hooldamise eest 

- täidab ülesandeid teabe 
edastamisel, arvutamisel ja 
kogumisel digitaalsete 
vahenditega 

EQF4-G 
EQF4-L 
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- rakendab digitaalseid 
vahendeid planeerimisel, 
rakendamisel ja 
dokumenteerimisel 

2 Ametialane põhipädevus Teadmised Oskused Vastutus ja iseseisvus R 

2.1 Tootmine floristikas 
on disainiteooria (koostise põhimõtted) 
materjalid, abinõud, tööriistad, värviteooria, 
stiilid, tehnikad, floristika distsipliinid 

- teab   floristikavaldkonna 
disaini ja valdkonna 
ühendamiseoskust 
 
- tunneb anumaid, 
materjale ja nende 
omadusi 
 
- teab värviteooriast 
 
- teab erinevaid 
tootmistehnikaid 
 
- teab paljusid floristilisi 
distsipliine ja stiile ning 
nende epohhi 
kunstiajaloos 
 
- teab olulisi kultuurilisi ja 
hooajalisi erinevusi 

- rakendab ja selgitab 
floristilisi teadmisi 
 
- valib  vastavalt vajalikud 
lilled, materjalid ja tööriistad 
 
- selgitab ja põhjendab 
tööetappe 
 
- taimede kompleksne 
korraldus, võttes arvesse 
mitut liiki 

- rakendab  teadmisi loovalt 
erinevas kontekstis 
 
- juhib teisi piiratud osas 
toodangust 
 
- manages teised praktilises 
töös või teenuste osutamisel 
floristikas- juhendab  
 
põhilisi tootmisülesandeid ja 
võtab  osa vastutusest 
kvaliteedikontrolli eest   
 

 

2.2 Tootearendus floristikas 
seisneb trendide analüüsis, toodete ja 
kontseptsioonide arendamises, floristika 
loomingulises protsessis töötamises, 
visualiseeris/joonistamisel, loominguliste 
tööriistade, tööriistade ja tehnikate 

- teab  kaupluse disaini ja 
tooteesitlust 
 
- oskab trende rakendada 
ja analüüsida 
 

- valmistab tooteid müügiks, 
arvutab ja määrab 
müügiauhindu 

 
- arendab 

- reageerib uutele trendidele 
ja nõuetele ning teeb 
muudatusi- viib 
prognoositava 
tootearendusprotsessini, 
tegutseb juhi nimel vastavalt 
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kasutamises floristikas, esitluses, 
mudeli/prototüübi valmistamises, 
arvutamises 
 

-oskab arvutada 
tootekulusid 

disainikontseptsioone, 
visualiseerib ja selgitab / 
põhjendab tehtud valikuid  
 
- arendab oma stiili ja 
materjale 

- valmistab ette logistikat ning 
osaleb ladustamise, 
pakendamise ja transpordi 
protseduuride ja 
dokumentatsiooni nõuete 
kontrollimisel 

 

plaanile ja selgetele juhistele 
 
 
 

- arendab äri, arendades uusi 
tooteid ja teenuseid  
 

2.3 Kommunikatsioon ja ettevõte 
 on seotud seaduste ja määrustega, 
suunistega, ettevõtlusega - müük ja 
teenused floristikas- majandus ja juhtimine- 
turundus (veeb, sotsiaalmeedia) 
 
 

- teab kohaldatavaid 
regulatsioone 
 
- teab, kuidas töötada 
töökeskkonnas koos teiste 
töötajate ja 
praktikantidega, teab 
floristikatööstuse jaoks 
olulisi ökonoomsuse ja 
juhtimise aspekte - teab 
levinumaid 
turunduskanaleid veebis ja 
meedias 
 
 
 
 

- töötab suuniste ja määruste 
raames 
 
- reklaamib tooteid veebis ja 
sotsiaalmeedias 
 

- valmistab tooteid müügiks, 
arvutab ja määrab 
müügiauhindu 

- valmistab ette logistikat ning 
osaleb ladustamise, 
pakendamise ja transpordi 
protseduuride ja 
dokumentatsiooni nõuete 
kontrollimisel 
 

- alustab ja juhib ettevõtet 
juhiste ja juhiste abil. 
 
- koolitab töötajaid ja 
praktikante, võtab osa 
vastutusest nende arengu 
eest, juhendab nende 
rutiinset tööd 
 
-loosib iseseisvalt välja 
lõplikud järelkontrollid  
 
-integreerib uusi asju 
tööprotsessi 
 

 

2.4 Töötervishoid ja tööohutus - teab kutseühingu - selgitab välja õnnetuste - kavandab tööprotsesse  
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tähendab tööriistade ja abinõude ohutut 
kasutamist, seda, kuidas lillepood töötab, 
käsitleb lilli pestitsiididega 

nõudeid floristika erialale 
 
- teab töökohaspetsiifilisi 
õnnetuste ennetamise 
strateegiaid 

põhjused, õnnetusohud ja 
rakendab 
ettevaatusabinõusid, teavitab 
töötajaid 
 
- tuleneb tulemustest ja 
kontrollidest 

vastavalt õnnetuste vältimise 
suunistele- juhendab ja juhib 
töötajaid ja praktikante 
põhiülesannete ja selgete 
suuniste raames 
 
 
 

- hindab lillekasvatusega 
seotud riske ja teeb tööd 
vastavalt kehtivatele tervise-, 
keskkonna- ja ohutusalastele 
õigusaktidele 

2.S Jätkusuutlikkus 
seisneb jäätmetekke vältimises, raiskamise 
vähendamises, säästvates meetodites 
(korduskasutamine, ringlussevõtt) ja 
tehnikates, keskkonnasõbralikes materjalides 
ja tehnikates, varude haldamises, kohalike 
toodete kasutamises, 
saagikoristusmaterjalides, materjalide eest 
hoolitsemisel 
 

- teab, kuidas 
lillekasvatuse äritavad ja 
teenused mõjutavad 
kohalikke kogukondi, 
keskkonda ja bioloogilist 
mitmekesisust 

- hindab  keskkonna- ja 
energiasõbralikke meetmeid 
toote- ja 
tootmisvaldkondades 

 
- töötab aktiivselt jäätmete 
vähendamise ja 
ringlussevõtmise ga 
 

- hindab sisendtegurite 
taaskasutamist, kasutamist ja 
mitmekordist kasutamist 
 

- võtab vastutuse rutiinse töö 
või tööprotsessi 
keskkonnamõju 
minimeerimise eest 
lillekasvatuses- levitab 
teadmisi, võtab mõningast 
vastutust hindamise ja 
rutiinide eest ettevõtte 
jätkusuutlikkuse tavade 
parandamisel 
 
 

 

2.T Tehnoloogia  
on seotud digitaalsete tööriistade ja 
tehnoloogiaga, 
kommunikatsioonitehnoloogiaga, müügiga, 
veebipõhise müügi ja tellimisega, mis on 

- teab asjakohaseid 
digitaalseid tööriistu ja 
tehnoloogiat, mis sobivad 
tootmise planeerimiseks, 
tootearenduseks, müügiks 

- oskab kasutada digitaalseid 
vahendeid konkreetsete 
toodete väljatöötamiseks 
toodete turustamisel ja 

- täidab iseseisvaid 
tööülesandeid asjakohaste 
digitaalsete töövahenditega 
floristikas ettevõtte rutiinis 
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seotud jaekaubandusega 
 

ja turunduseks floristikas tellimisel,  

- parandab kommunikatsiooni 
efektiivsust 

- teostab  lihtsat 
raamatupidamist 

- suhtlemine  ametiasutuste, 
kinnisvaraekspertide ja 
klientidega 

-   iseseisvalt arendada  oma 
oskusteavet tehnoloogiliste 
vahendite kasutamisel  
ettevõtte  suunistes 
 
- osaleb  tehnoloogia 
kasutamise hindamisel 
lillekasvatuses 
 
- helps arendada  uusi rutiine 
ja meetodeid 
 

 

 

 


