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Õppekava                                                 Floristika
                                                                                              nimetus eesti keeles

                          Floristics
                                                                                          nimetus inglise keeles

 Õppekeel     eesti keel

Kutseõppe liik kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis

põhihariduse nõudeta kutseõpe

kutseõpe põhihariduse baasil 

kutsekeskharidusõpe

x kutseõpe keskhariduse baasil 
Maht õppenädalates (õn) 80 õn

Õppekava koostamise alus
Haridus- ja Teadusministri 29.12.2008a. määrus nr 76 „ Aianduserialade riiklik õppekava “

Õppekava eesmärgid ja ülesanded 
Riikliku  õppekavaga  kehtestatud  kutseõppe  eesmärk  on  võimaldada  õppijal  omandada 
teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks aianduse valdkonnas ning luua eeldused õpingute 
jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 
Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe ülesanne on ette valmistada selline töötaja, kes:
1) väärtustab oma kutseala ning arendab kutseoskusi;
2) oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
3) oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates 
töösituatsioonides;
4) on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
5) vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
6) töötab tervist ja keskkonda säästvalt;
7) oskab teha eetilisi ja õiguskohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline;
8) oskab suhelda, analüüsida ja hankida infot/teavet, on valmis meeskonnatööks.
Nõuded õpingute alustamiseks 
Õppijal omandatud keskharidus.
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Õppekava struktuur 
Õppekava kogumaht 80   õn.
1. Üld- ja põhiõpingute moodulid, sh praktika 70 õn
nimetused ja mahud  
Töökeskkonnaohutuse ja tööseadusandluse alused 1õn, majandus ja ettevõtlus 3 õn, arvutiõpe 
ja asjaajamine 2 õn, klienditeenindus 6 õn, erialane võõrkeel 2 õn, erialane inglise keel 2 õn, 
ilutaimede kasvatamine ja kasutamine 15 õn, lilleseade 15 õn, kunstiõpetus 4 õn, praktika 20 
õn

2. Valikõpingute moodulid 10 õn 
nimetused ja mahud  
Ikebana 2 õn,  kirjakunst 2 õn,  uued suunad ja tehnikad lilleseades  1 õn,  punutised 1 õn, 
fotograafia alused 1 õn, sisekujunduse alused 1 õn, etikett 1 õn, etnograafiline taimeseade 1 
õn, kalmistu ja kalmu kujundus 1 õn, roosikasvatus 1 õn.

Nõuded õpingute lõpetamiseks 
Õppekava täitmine täies mahus, lõpueksami sooritamine.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 
Kooli lõputunnistus kutseõppe keskhariduse baasil  läbimise kohta ja hinneteleht.
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I ÜLDOSA

1.1. Õppekava  koostamise alus

Aianduserialade  riiklik  õppekava floristika  eriala  (Haridus-  ja  teadusministri  29. detsembri 
2008. a määrus nr 76). 

1.2. Õppekava eesmärgid ja ülesanded

1.2.1. Õppekava eesmärk
Riikliku õppekavaga kehtestatud Räpina Aianduskooli floristika eriala kutseõppe eesmärk on või-
maldada õppijal:
• omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks aiandusvaldkonnas;
• omandada floristina töötamiseks vajalike teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskused;
• kujundada valmidust töötamiseks lillekaubanduse valdkonnas;
• õppida tundma taimmaterjal, osata neid kasvatada, kasutada ja hooldada;
• osata kliente nõustada kaupade sortimendi ja lilleseadeteenuste pakkumisel;
• osata valmistada lilleseadeid erinevateks sündmusteks ja tähtpäevadeks;
•  luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

1.2.2. Õppekava  ülesanne
Riikliku õppekavaga kehtestatud Räpina Aianduskooli floristika eriala kutseõppe ülesanne on ette 
valmistada selline töötaja, kes:
1) väärtustab oma kutseala ning arendab kutseoskusi;
2) oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
3) oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösitua-
tsioonides;
4) on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
5) vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
6) töötab tervist ja keskkonda säästvalt;
7) oskab teha eetilisi ja õiguskohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline;
8) oskab suhelda, analüüsida ja hankida infot/teavet, on valmis meeskonnatööks. 

1.3. Nõuded õpingute alustamiseks

Floristika  erialale  võetakse  õppima  keskharidusega  noori.  Kooli  sisseastumisel  tuleb  esitada 
järgmised dokumendid:
• keskharidust tõendav lõputunnistus;
• vormikohane arstitõend;
• 4 fotot;
• vormikohane avaldus;
• isikut tõendav dokument.
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1.4. Praktika

Praktika käigus harjub õppija töökeskkonnaga, arendab õpitut ja omandab uusi oskusi; õpib tund-
ma ettevõtte  töö planeerimist  ja korraldust,  saab iseseisva töö kogemusi  tööülesannete lahen-
damisel, arendab meeskonnatöö ja koostöövalmidust reaalses töökeskkonnas, järgib tööohutust, 
tervist ja keskkonda säästvat hoiakut, arendab isikuomadusi ning õpib kohanema tööelu muutus-
tega. 
Praktika teemad:  ilutaimede kasvatamine, kasutamine, hooldamine; lilleseade; väljapanekute ja 
vaateakende kujundamine; sisehaljastuse kavandamine, rajamine, hooldamine; klienditeenindus 
ja müük. 
Praktika  sooritatakse  ühes  või  erinevates  praktikaettevõtetes,  tingimuseks  on  kõigi  õpingutes 
vajalike töölõikude hõlmamine.
Praktikat sooritatakse:

• lillekaubandusettevõttes (lillekauplus, hulgiladu);
• ilutaimedega (toataimed ja lõikelilled) tegelevates ettevõttes;
• külastamiseks avatud asutustes (sisehaljastuse kavandamine, rajamine ja hooldamine).

Praktika  sooritatakse  etappidena  vastavalt  floristi  töös  väljakujunenud  intensiivsematele 
perioodidele (jõulud ja aastavahetus, sõbrapäev, lihavõtted, emadepäev, kooli lõpetamised jt).
Praktika läbimisel õpilane:

• oskab orienteeruda uutes situatsioonides
• oskab kohaneda ja teha koostööd,
• oskab näha oma tegevust kui ettevõtte terviku tegevust
• oskab olla valmis enesetäiendamiseks
• omab reaalse tööalase kogemuse

Praktika  loetakse  läbituks,  kui  õpilane  on  saanud  positiivse  tööalase  iseloomustuse  praktika 
juhendajalt.  Õpilase  kompetentsuse  hindamine  praktika  ettevõttes  toimub  isiku  poolt,  kellele 
ettevõtte juht on andnud sellekohased volitused. Hinnatakse kompetentsust, mille all mõistetakse 
neid  teadmisi,  oskusi,  vilumusi  ja  hoiakuid,  mis  on  vajalikud  tööülesannete  või  nende 
kombinatsioonide sooritamiseks. 
Praktikant peab kogu praktikaaja vältel praktikapäevikut.

1.5. Valikõpingud

Valikõpingute moodulitega  soovitakse süvendada ja laiendada õppuri  erialaseid  teadmisi,  mis 
aitaks  õpilasel  õppekava  läbimisel  saavutada  enam iseseisvust  ja  pädevust  erialal  töötamisel. 
Väikseim  lubatud  õppijate  arv  valikõpingute  rühmas  määratakse  Räpina  Aianduskooli 
õppekorralduseeskirjas.
Riiklik  õppekava  kehtestab  valikõpingute  mahuks  10  õn.  Kooli  õppekavas  on  valikõpingute 
mahtu kasutatud järgmiselt: 

• eriala toetavad kooli poolt määratud valikud (7 õn): ikebana (2 õn), kirjakunst (2 õn), 
uued suunad ja tehnikad lilleseades (1 õn), punutised (1 õn), fotograafia alused (1 õn);

• muud valikud  (3 õn): etikett (1 õn), etnograafiline taimeseade (1 õn), kalmistu ja kalmu 
kujundus (1 õn), roosikasvatus (1 õn).
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1.6. Hindamise üldised põhimõtted

Hinnatakse jooksva õppetöö käigus  toimuvaid kontrolltöid,  praktilisi  töid,  referaate  jne,  mille 
tulemused  kantakse  e-päevikusse  ning  nad  võivad  olla  aluseks  eksami  või  arvestuse  hinde 
kujunemisele.  Kokkuvõtva  hindamise  vormina  fikseeritakse  peale  semestri  ja  aastahinde  ka 
õppeainete  vahearvestuse hinded 2 korda aastas- novembris  ja märtsis  õppetegevuse ajakavas 
määratud tähtaegadel. Õppeaine teadmiste kontrolli vormid on määratud ainekavas.
Õppeaine  loetakse  omandatuks  pärast  positiivse  koondhinde  saamist,  eksami  või  arvestuse 
positiivset sooritust.
Mooduli koondhinde väljapanekul arvestab aineõpetaja teadmiste kontrolli eest saadud jooksvaid 
hindeid,  iseseisvate  tööde  hindeid,  praktiliste  tööde  hindeid,  arvestustööde  hindeid  jne. 
Koondhinde  väljapanemiseks  on  üldjuhul  nõutav  3  jooksva  hinde  olemasolu.  Üksikute 
hindeliikide  osakaalu  määrab  ainet  õpetav  pedagoog  ning  fikseerib  selle  aineprogrammis. 
Tavaliselt moodustab arvestustöö koondhindest 40- 51%. Koondhindes võib arvestada ka ca 10% 
ulatuses õpilase osalemist õppetöös.

Diferentseeritud hindamine õppeaine või selle osade lõikes toimub viiepallilise hindamisskaala 
alusel alljärgnevalt :
“5” ehk “väga hea”(90-100%) – silmapaistev ja eriti põhjalik ainetundmine nii teoreetiliselt kui 
rakenduslikult,  õpitu  vaba  ja  loov  kasutamisoskus,  ulatuslik  iseseisev  töö,  erialakirjanduse 
mitmekülgne tundmine;
“4” ehk “hea”(70-89%) – õppeaine teoreetilise ja rakendusliku sisu hea tundmine õppeprogrammi 
ja kohustusliku kirjanduse mahus koos õpitu hea praktilise kasutamiseoskusega. Ei esine sisulisi 
ega põhimõttelisi vääratusi.
“3”  ehk “rahuldav”(45-69%) – õppeaine  olulisemate  teoreetiliste  ja  rakenduslike  printsiipide, 
faktide  ja  meetodite  tundmine  ning  nende  kasutamise  oskus  tüüpolukordades.  Vastustes 
avalduvad märgatavad puudujäägid ning ebakindlus. Aine sügavamates osades ja detailsemates 
küsimustes  avalduvad  ebatäpsus  ja  ebakindlus.  Rahuldavat  hinnet  tuleb  lugeda  õppeprotsessi 
jätkamise seisukohalt piisavaks.
“2” ehk “mitterahuldav”(20-44%) – esineb aine tundmises sisulisi ja põhimõttelisi jämedaid vigu. 
Hindega  “1”  (0-19%)märgitakse  nende  õppurite  teadmisi,  kes  kasutavad  oma  töös  keelatud 
abivahendeid või loobuvad teadmiste kontrollist  vastamisest mõjuva põhjuseta. 
Arvestades õpilase individuaalseid võimeid ja suutlikkust võib õpetaja vähendada skaala 
väärtusi 5% võrra.

1.7. Nõuded õpingute lõpetamiseks

Kooli  lõpetamiseks  peab õppija olema läbinud vastava õppekava positiivsetele  hinnetele  täies 
mahus ning sooritama lõpueksami.
Õpilasele väljastatakse kutseõppeasutuse lõputunnistus kutsehariduse omandamise kohta.
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II ÕPPEKAVA MOODULITE KIRJELDUSED

2.1. Töökeskkonnaohutuse ja tööseadusandluse alused 

1 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused töötada ennast ja keskkonda 
säästvalt.  Omandab  oskused  hinnata  töökeskkonna  ohutegureid  ja  käituda  ohuolukorras, 
kasutada päästevahendeid, aidata teisi, teavitada ohust, evakueerida ennast ja teisi. Omandab 
tööõigusalaseid  teadmisi  lepingulistest  suhetest,  töö-  ja  puhkeajast  ning  töö  tasustamise 
alustest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS. ESMAABI  
3.1.1.Töökeskkond: üldnõuded, töökoht, töövahend. Tööolme. Tööohutuse ja töötervishoiu  
tagamise  meetmed.  Töökeskkonna  ohutegurid  ja  ohutusjuhendid.  Tervisekontroll. 
Tööandja  ja  töötaja  kohustused  ja  õigused.  Turvalisus.  Õnnetusoht  ja  käitumine 
ohuolukorras. Tööõnnetus ja kutsehaigus.
3.1.2. Esmaabi:  Tegutsemine  õnnetuspaigal.  Põhilised esmaabivõtted.  Esmaabi  lämbumise  
korral.  Uppumine.  Haavad  ja  vereringehäired.  Äkkhaigestumised,  teadvusekaotus. 
Kukkumine.  Luumurrud.  Lihaste  ja  liigeste  venitused.  Põletushaavad.  Külmumine.  
Kuumakahjustused.  Mürgitused.  Võõrkehad.  Valud,  palavik.  Psüühiline  kriisiseisund  . 
Liiklusõnnetused.  Sidumis-  ja  toestamisvahendid.  Kannatanu  tõstmine,  kandmine, 
transportimine. Esmaabi vahendid töökohal. Koduapteek.
3.1.3.Keskkond  ja  säästev  areng:  looduslike  protsesside  seotus  ja  tasakaal; 
keskkonnastrateegia  ja  säästva  arengu  põhimõtted;  keskkonnareostuse  ennetamise  ja 
vältimise võimalusi töökeskkonnas ja olmes.
Jäätmemajandus:  Jäätmete  teke  ja  liigitus.  Ohtlikud  jäätmed.  Jäätmetekke  vähendamine. 
Jäätmehooldus ja esmane käitlus.
3.2. TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED
3.2.1. Lepingulised suhted
Füüsilised ja juriidilised isikud. Tehingu mõiste ja vorm. Lepingu mõiste. Lepingute liigid, 
sisu ja sõlmimise kord. Volitus ja volikiri. Tähtaeg ja tähtpäev. Ametijuhend. 
Töölepingu  pooled,  nende  õigused  ja  kohustused  Töölepingu  kohustuslikud  tingimused. 
Määratud  ja  määramata  ajaks  töölepingu  sõlmimine.  Katseaeg.  Töölepingu  peatumine  ja 
muutmine.  Üleviimine  teisele  tööle.  Töölepingu  lõpetamine.  Töölepingu  tühistamine  ja 
kehtetuks tunnistamine.
Kollektiivleping.  Kollektiivlepingu  pooled  ja  selle  sõlmimise  kord.  Töövaidluste 
lahendamine.  Töötajate  usaldusisik.  Töötüli  liigid.  Streik  ja  töösulg.  Seaduslikust  streigist 
osavõtjate tööalased õigused.
3.2.2.Töö-ja puhkeaeg
Töö-  ja  puhkeaeg.  Töönorm,  tööpäev,  töönädal,  töövahetus.  Ületunnitöö.  Töötamine 
puhkepäevadel, rahvus- ja riigipühadel.
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Puhkuse liigid: põhi- ja lisapuhkus, palgata- ja osaliselt tasustatav puhkus, vanemapuhkused, 
õppepuhkus  ja  nende  andmise  kord.  Puhkuse  tasustamine.  Puhkuse  kasutamist  takistavad 
asjaolud ja puhkuse katkestamine.
3.2.3.Töö tasustamise alused.
Palk, põhi- ja keskmine palk, lisatasu ja juurdemaksed. Palgatingimuste kehtestamine ja palga 
maksmise  kord.  Töö  tasustamine  eritingimustes.  Tagatised  ja  hüvitused.  Kinnipidamised 
palgast.  Sotsiaalsed  tagatised:  toetused,  pensionisüsteem.  Materiaalne  vastutus 
tööõigussuhetes.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• tööandja ja töövõtja õigusi ja kohustusi töökeskkonna ohutuse, tööõnnetuste ja kut-
sehaiguste vallas;

• esmaabi üldisi põhimõtteid;
• üldisi keskkonnaprobleeme ja säästva arengu põhimõtteid;
• jäätmekäitluse vajadust ja järgib jäätmekäitluse keskkonnasäästlikke põhimõtteid;
• oma tegevusvaldkonna seadusandliku reguleerimise vajalikkust;
• peamisi töösuhteid reguleerivaid õigusakte ja tunneb neid ulatuses, mis on vajalik töö-

le asumiseks;
• töölepingu poolte seadusega sätestatud õigusi ja kohustusi;
• töölepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise aluseid;
• palga ja puhkuse arvestamise aluseid;
• töö- ja puhkeaja korraldust ja arvestamise aluseid;
• töötingimuste kollektiivse kujundamise aluseid;
• töösuhete pinnalt tekkinud vaidluste lahendamise võimalusi,

oskab:
• leida ja kasutada teavet töökeskkonda reguleerivate õigusaktide kohta;
• hinnata töökeskkonna ohutegureid, oskab neid vältida või nende mõju vähendada;
• järgida kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõudeid;
• anda esmaabi;
• käituda  ohuolukorras:  kasutada  päästevahendeid,  aidata  teisi,  teavitada  ohust, 

evakueeruda;
• märgata keskkonna reostamise võimalikke ohte ja oskab neid ennetada,  vältida või 

teavitada ohust;
• töötada tervist säästvalt ja ökonoomselt.

5. Hindamine  
Hinnatakse:

• tööohutusnõuete tundmist
• tööspetsiifikast lähtuvat esmaabi andmist
• teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi ergonoomikast.

Tööülesanne:
1. Rollimäng-õppus.   Töökohal on juhtunud õnnetus, kuidas toimid ja aitad järgmiste ter-

viseprobleemide ja vigastustega kaaskodanikke:
Haavad ja verejooksud. Teadvusekaotus. Kukkumine ja luumurrud. Lihaste ja liigeste
venitused. Põletushaavad. Kuumakahjustused. Mürgitused. Võõrkehad hingamisteedes.
Valud, palavik. Psüühiline kriisiseisund. 
Rollimängule  eelneb  rühmatööna  töökoha  apteegi  komplekteerimine,  et  oleks  olemas 
vajalikud abivahendid rollimängu läbiviimiseks.

2. Esitada puhkepausi võimlemisharjutuste kompleks   istuva ja seisva tööasendiga töötajale.
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3. Valikvastustega test  . Tööohutus- ja ergonoomika teadmiste kinnistamiseks.
• oskust sõlmida töölepingut (kontrolltööd töölepingu sõlmimise ja lõpetamise kohta) 
• oskust arvestada töö- ja puhkeaega (tööaja arvestamise tabeli täitmine)
• oskust sõlmida tööalaseid kokkuleppeid ja neid muuta (grupitöö)
• oskust sõlmida palga kokkuleppeid (kontrolltöö palga kokkulepete sõlmimise kohta)
• oskust sõlmida autorikaitse lepingut (lepingu sõlmimine)

2.2. Majandus ja ettevõtlus

3 õn

1. Eesmärk
Õpetamisega  taotletakse,  et  õppija  omandab  teadmised  ühiskonnas  toimuvatest 
majandusprotsessidest,  inimeste  majanduslikust  käitumisest  ja  mõtlemisest  ühiskonnas, 
ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest; õpib tundma ettevõtlust toetavaid tugisüsteeme ja 
rahastamisvõimalusi;  omandab teadmised turunduse osast ettevõtte tegevuse korraldamisel, 
tarbijate  vajaduste  ning  soovide  rahuldamisel,  raamatupidamise  põhialustest  ning 
rahandussüsteemist; omandab hoiakud keskkonda säästvaks majandustegevuseks.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. MAJANDUSE ALUSED. Majandusteooria olemus, majanduse põhiküsimused, mõisteid. 
Turumajanduse olemus. Inimeste majanduslik käitumine ja mõtlemine ühiskonnas. Vajadused 
ja  ressursid.  Tööturu  olemus  selles  orienteerumine.  Nõudluse ja  pakkumise  mehhanismid. 
Eraomand, hinnasüsteem ja konkurents. Valitsuse roll ja funktsioonid: riigieelarve, maksud ja 
nende olemus.  Eesti  majanduse  arengusuunad.  Majanduslik  stabiilsus  SKP,  RKP, tööturg, 
tööpuudus.
3.2. ETTEVÕTLUSE ALUSED
Ettevõte,  ettevõtja,  ettevõtlus.  Ettevõtluse  põhialused  ja  ettevõtluse  koht  majanduses, 
ühistegevuse  põhimõtted.  Äriühing,  mittetulundusühing  ja  füüsilisest  isikust  ettevõtja. 
Ettevõtte  loomise  etapid.  Ettevõte  ja  seadustemaastik  Ettevõtte  juhtimine.  Tootmine  ja 
teenindus:  toode  ja  toodang,  püsiv-  ja  muutuvkulud,  kasum,  käive.  Ettevõtlust  toetavad 
tugisüsteemid.  Äriidee  olemus  ja  püstitamine.  Äriplaani  struktuur.  Äriplaani  koostamise 
põhimõtted. Kaubandusliku äriplaani koostamine.
3.3. TURUNDUSE ALUSED
3.3.1.  Turunduse  olemus.  Turunduse  määratlused.  Turunduse  areng.  Turunduskeskkond. 
Turunduskontseptsioonid. Turunduse strateegia ja taktika.  Turg. Turu segmentimine.  Toote 
positsioneerimine. Turundusuuring. Toode ja toote arendus. Toote elutsükkel. Kaubamärk ja 
bränd. Bränd ja tarbijakäitumine.
3.3.2  Tarbijakäitumise  olemus.  Ostuotsustusprotsess.  Tarbijakäitumise  mõjurid.  Tarbija 
lojaalsus.  Suhtlusturundus.  Sotsiaalne  turundus.  Rohelise  turunduse  olemus.  Siseturundus. 
Internetiturundus.
3.3.3.  Hind,  turustus  ja  müügitoetus.  Hinna  olemus.  Hinnakujundamine.  Hinnapoliitika. 
Turustuse olemus. Jaotuskanalid, jaotussüsteem. Müügitoetus ja kommunikatsioon. Avaliku 
arvamuse  kujundamine.  Reklaami  olemus,  tähtsus  ja  planeerimine.  Müügi  soodustamise 
olemus ja võtted. Isiklik müük.
3.4. RAAMATUPIDAMISE JA RAHANDUSE ALUSED
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Raamatupidamisbilanss. Raamatupidamise kontod. Kontoplaan. Rahaliste vahendite arvestus. 
Panga- ja kassaoperatsioonid. Arveldused ostjate ja hankijatega. Tulude ja kulude arvestus. 
Kaubakate, ettevõtte käive, rentaablus, kasum. Inventuur. Rahanduse ja panganduse olemus. 
Pank ja pangateenused. Rahaühiku väärtus, kurss, noteerimine. Rahaturu teenused (hoius, 
laen, intress, viivis, arveldused, rahavahetus, tax free). Rahvusvaheline rahandus.

4. Õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• ühiskonnas toimivaid peamisi majandusprotsesse;
• Eesti majanduse arengusuundi ühtses Euroopa Liidu majandusruumis;
• turumajanduse põhikomponente;
• ettevõtluse aluseid, ettevõtte finantseerimise ja administreerimise üldpõhimõtteid;
• ühistegevuse põhimõtteid ja ühistulise ettevõtluse olemust;
• äri- ja turundusplaani koostamise põhimõtteid;
• FIE-na tegutsemise põhireegleid;
• turundusalaseid põhimõisteid ja turunduse rolli majanduses;
• toote positsioneerimise võimalusi turul;
• turundustegevusi ja info hankimise võimalusi turundusuuringuteks;
• toote elutsüklit ja toote arendamise võimalusi;
• kaubamärgi ja brändi olemust;
• tarbija ostukäitumise mõjureid;
• hinna erinevaid defineerimise võimalusi;
• hinna kujundamise aluseid;
• toodete turustamise võimalusi ja jaotuskanaleid;
• turunduse kommunikatsiooniprotsessi elemente;
• reklaami tähtsust;
• otseturunduse vorme ja sisu;
• suhtlus- ja sotsiaalse turunduse olemust;
• rahaturu teenuseid, hinna erinevaid defineerimise võimalusi;
• hinna kujundamise aluseid;
• kulude ja tulude arvestamise põhimõtteid;
• hinna struktuuri ja mõisteid: juurdehindlus, käibemaks, allahindlus, kasum, rentaablus, 

käive, kulud, kaubakate;
• põhilisi rahaühikuid;
• mõisteid laen, laenuintress, viivis,
oskab:
• koostada väikeettevõtte äriplaani;
• hankida informatsiooni ettevõtlust toetavate tugisüsteemide kohta;
• kasutada tarbija ostukäitumise mõjureid ostuotsuste selgitamisel;
• seostada toote elutsükli faase ettevõtte turundustegevusega;
• selgitada tarbimiskultuuri ja keskkonnakaitse vahelisi seoseid;
• selgitada rohelise toote kasulikkust, koostada sellekohast reklaamsõnumit;
• koostada raamatupidamise algdokumente;
• arvutada intressi;
• kujundada müügihinda;
• inventeerida.

5. Hindamine
Hinnatakse:
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• majanduse ja ettevõtluse põhimõistete tundmist;( kirjalik test põhimõistete tundmise 
kohta, hõlmab teemasid majanduse  ja ettevõtluse alused)

• nõudluse ja pakkumise olemuse tundmist; (kirjalik test)
• riigieelarve kujunemise aluste tundmist; ( kirjalik test)
• oskust koostada (pere) eelarvet; (praktiline töö eelarve koostamine)
• erinevate ettevõtlusvormide erinevuste tundmist;  (praktiline töö: erinevate ettevõtte-

vormide võrdlus, erinevused,)
• maksude ja maksusüsteemi tundmist; (praktiline töö: palgaga seotud maksude arvu-

tamise oskust);
• oskust kujundada müügihinda; (praktiline töö: müügihinna kujundamine);
• tootmise  tasuvuse  näitajate  leidmist;  (praktiline  töö:  omahinna,  realiseerimishinna, 

kasumi, kasumimäära leidmine);
• teadmisi turundusalastest põhimõistetest ja turunduse rollist majanduses; (kirjalik test)
• äriplaani koostamist (praktiline töö) 

Hinne kujuneb teoreetilise osa vastamisest (40%) ja praktiliste ülesannete lahendamise osku-
sest (60%).

2.3. Arvutiõpe ja asjaajamine

2 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  teab  infotehnoloogia  rolli  ühiskonnas,  arvuti  üldiseid 
toimimispõhimõtteid,  arvutialast  sõnavara,  teksti-  ja  tabelitöötluse,  veebi  kasutamise  ja 
haldamise  põhimõtteid;  õppija  oskab  kasutada  arvutit  õppimis-  ja  töövahendina  teabe 
hankimiseks,  töötlemiseks,  kasutamiseks  ja  edastamiseks,  esitluste  loomiseks  ning  töös 
vajalikuks suhtluseks; teab igapäevase asjaajamise korraldamise aluseid ning oskab koostada 
ja  vormistada  erinevaid dokumente  ja ametikirju  nii  paberil  kui  arvutis;  õppija on teadlik 
andmekaitseseadusest,  järgib ohutusnõudeid  kuvariga  töötamisel,  teab  Interneti  olemust  ja 
oskab vältida selles peituvaid ohte.

2. Nõuded mooduli alustamiseks 

Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. ARVUTIÕPE
3.1.1. Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond. Põhimõisted. Riistvara. Mälu Tarkvara 
Arvutivõrgud. Arvutid igapäevaelus. Infotehnoloogia ja ühiskond Turvalisus, õiguskaitse ja 
seadusandlus. Infotehnoloogia ja Eesti. Infotehnoloogia ja eriala.
3.1.2.  Arvuti  kasutamine  ja  failihaldus.  Elementaaroskused.  Töölaud.  Failihaldus.  Failide 
lihtne redigeerimine. Prindihaldus.
3.1.3.  Tekstitöötlus.  Alustamine.  Põhioperatsioonid.  Kujundamine  (vormindamine). 
Printimine. Dokumendi viimistlemine.
3.1.4.  Tabelitöötlus. Elementaaroskused.  Põhioperatsioonid.  Valemid  ja  funktsioonid. 
Kujundamine (vormindamine). Diagrammid ja objektid.
3.1.5. Andmebaasid. Informatsiooni otsimine.
3.1.6.  Informatsioon  ja  suhtlemine.  Veebi  kasutamise  elementaaroskused.  Veebis 
navigeerimine.  Otsing  veebis.  Järjehoidjad  (bookmarks).  Elektronposti  kasutamise 
elementaaroskused. Kirjavahetus. Adresseerimine. Postkasti haldamine. Listid ja uudisgrupid.
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3.2. ASJAAJAMINE. Asjaajamise alused ja -kord. Dokumendi koostamis- ja vorminõuded: 
dokumendiplangid,  dokumendi  rekvisiidid,  dokumendi  vormistamise  protseduur. 
Ametikirjade koostamine ja vormistamine elektrooniliselt ja paberkandjal.
Õigust  ja  vastutust  delegeerivate  ja  ärikirjavahetuse-  ning  tööülesannetega  seotud 
dokumentide koostamine ja vormistamine. Kontoritehnika kasutamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• ohutusnõudeid ja turvameetmeid arvutiga töötamisel;
• põhimõisteid, arvuti seadmeid, nende otstarvet ja kasutust;
• internetti ja selles peituvaid ohte;
• dokumendiplangile ja dokumentide rekvisiitidele esitatavaid nõudeid, 

oskab:
• kasutada arvutit töö- ja õppimisvahendina;
• kasutada arvutit tööde vormistamisel ja andmetöötluses;
• otsida veebist infot ja seda salvestada;
•  koostada ja vormistada avaldust, elulookirjeldust (CV), iseloomustust, algatuskirja, 

vastuskirja, seletuskirja, töölähetust, töölepingu sõlmimist ja lõpetamist, tellimiskirja, 
kaaskirja, volikirja ja vabanduskirja elektrooniliselt ning paberkandjal;

• suhelda elektroonilises keskkonnas järgides hea suhtlustava põhimõtteid;
• kasutada kaasaegset kontoritehnikat ja sidepidamisvahendeid.

5.Hindamine
Hinnatakse:

• dokumendi avamist, loomist ja salvestamist
• e-kirja koostamist ja saatmist
• ametikirja koostamist (CV, avaldus, iseloomustus, seletuskiri)
• info leidmist Internetis

2.4. Klienditeenindus 

6 õn (3T/3P)

1. Eesmärk 

Õpetusega taotletakse,  et  õppija  mõistab  teenindamise  ja müügiprotsessi  põhiolemust  ning 
müüja  rolli,  tunneb  erialaste  õigusaktide  olulisemaid  sätteid,  müügitöö  aluseid,  müügitöö 
korraldust  ja  kaupade  müügiks  ettevalmistamist;  oskab  arveldada,  täita  müügi-  ja 
saatedokumente;  oskab  rakendada  müügiprotsessis  teenindussuhtlemise  põhimõtted  ja 
käitumisviise,  suhelda  klientide,  sh  erivajadustega  ja  erineva  kultuuritaustaga  klientidega; 
õppija  oskab suhtluses  luua  ja  edastada  positiivset  esmamuljet,  käituda  vastastikust  suhet 
toetaval  viisil,  kuulata  vestluspartnerit,  hankida  ja  edastada  tagasisidet  kliendilt,  arvestada 
kliendi  ootusi,  analüüsida  ja  juhtida  oma  käitumist,  arendada  müügitööks  vajalikke 
isikuomadusi;  oskab  kasutada  suhtlemisel  sobivat  kehakeelt  ja  sõnavara,  oskab  kasutada 
erinevaid tehnilisi vahendeid; oskab töötada meeskonnas, lähtub kutse-eetika põhimõtetest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. KLIENDITEENINDUS.

12



3.1.1.  Klienditeeninduse  mõiste  ja  olemus  Teenindusühiskonna  mõiste,  teeninduslik 
mõttekultuur, teeninduse kvaliteet, kaupade ja teenuste erinevused. Teeninduse korraldamine. 
Teenindustüübid. Siseteenindus ja siseklient.
3.1.2. Klienditeenindaja roll.  Rolli  mõiste.  Klienditeenindaja roll  ja pädevused:  teadmised, 
oskused, hoiakud. Klienditeenindaja tööks olulised oskused, hoiakud, isiksuse omadused ja 
nende arendamine.
3.1.3. Suhtlemisviisid.
Suhtlemise  alustamine.  Suhtlemise  efektiivsust  mõjutavad  tegurid.  Verbaalne  ja 
mitteverbaalne  suhtlemine.  Suhtlemisoskused:  kontakti  loomine,  hoidmine  ja  lõpetamine, 
aktiivne  kuulamine,  selge  eneseväljendamine.  Erinevad  käitumisviisid.  Veenev 
argumenteerimine.
3.1.4.  Kliendikeskne  teenindus.  Klientide  määratlemine.  Sihtklient.  Püsiklient.  Klientide 
ootused ja vajadused, nende väljaselgitamine, täpsustamine. Klientide nõustamine.
Vanuselise, kultuurilise ja tervisliku eripäraga kliendid .Puuetega kliendid. Klientide ohutuse 
ja turvalisuse tagamine.
3.1.5.  Kaebuste  ennetamine  ja  käsitlemine  teeninduses:  konfliktide  olemus;  konfliktis 
käitumine ja konfliktide reguleerimine; probleemide lahendamine ja konfliktidega toimetulek; 
kliendi vastuväidetega tegelemine; kaebuste ja pretensioonide ning kiituste käsitlemine
3.2 MÜÜGITÖÖ
3.2.1 Müümise ja müügi mõiste ja olemus. Müügiprotsess. Müügistrateegia. Müügieetika.
3.2.3  Müügitehnikad.  Isiklik  Müük.  Letimüük.  Kassamüük.  Selvemüük.  Messimüük. 
Telefonimüük. Virtuaalkaubandus. Lisamüük.
3.2.4  Toodete  ja  teenuste  tundmine.  Kaupade  sortimendi,  kvaliteedi,  garantiiaja, 
kasutamistingimuste, -võimaluste teadmine. Kaupade ümbervahetamine ja tagasi võtmine.
3.3. MÜÜGITÖÖ KORRALDUS
3.3.1. Kaubanduslik inventar ja sisustus. Kaupade markeerimine ja turvamine.
Kassapidaja  töökoha  korraldus.  Erinevat  klassi  kassaaparaadid,  nende  kasutamine  ja 
igapäevahooldus. Ostjatega arvlemise kord ja võtted. Erinevad makseviisid. Maksekaardid ja 
kaardiga  maksmise  kord.  Arvlemine  kliendiga.  Hinnakujunduse  alused,  hinna  struktuur. 
Hinna arvutamine. Käibemaks.  Juurde- ja allahindlus. Sularahaarve.  Igapäevane rahatulem. 
Kaubaaruanne. Inkassatsioon.
3.3.2.  Kaupade vastuvõtmisele  eelnevad  tegevused,  kaupade vastuvõtmine  ja  ladustamine. 
Kauba saatedokument. Kaubasaatedokumentide rekvisiidid, saatelehe vormistamine. Kaupade 
sissetuleku allikad ja viisid. Taara ja pakend. Kaupade paigutuse põhimõtted ja nõuetekohane 
säilitamine.
3.3.3. Kaupade müügiks ettevalmistamine ja väljapanekud.
Tööde tegemiseks vajalikud materjalid ja vahendid, töökoha korraldus. Kaupluse töö põhi- ja 
abioperatsioonid.  Ohutusmärgistus.  Kaupade  müügiks  ettevalmistamine,  hinnaetiketi 
kujundamine.  Kaupade  väljapanekud,  nende  kujundamine  Väljapanekud  kampaaniate, 
soodusmüükide  ajal.  Lisateenused  kaubandusettevõttes.  Ostjatevoolu  jälgimise  võtted. 
Müügiprotsessiks vajaliku info hankimine ja süstematiseerimine, säilitamine. Müügiplaan ja 
müügiaruanne. Kaupluse tööajagraafik. Müüja tervist säästvad töövõtted.
3.4.  MÜÜGITÖÖGA  SEONDUVAD  ÕIGUSAKTID.  Kaubandustegevuse  seadus. 
Tarbijakaitseseadus.  Võlaõigusseadus.  Pakendiseadus.  Reklaamiseadus.  Tarbekaupade 
eestikeelse teabega varustamise juhend. Kaubale või teenusele garantiiandmise juhend. Kauba 
ja teenuse hinna avaldamise nõuded.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane
mõistab:

• teenindamise ning müügiprotsessi põhiolemust;

13



• teenindaja ja müüja rolli olemust;
• kaubandustegevust reguleerivate õigusaktide olulisemaid sätteid,

teab ja tunneb:
• teeninduse mõistet ja teeninduslikku mõttekultuuri;
• teeninduse kvaliteeti mõjutavaid põhitegureid;
• teenindaja kui ettevõtte esindaja rolli;
• inimkäitumist mõjutavaid tegureid;
• kliendikeskse teeninduse põhimõtteid;
• teenindamise korraldamise printsiipe, meeskonnatöö tähtsust teeninduses;
• teenindaja vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest;
• erinevaid müügitehnikaid;
• toodete ning teenuste peamisi tunnuseid;
• kaupade ümbervahetamise ja tagastamise põhimõtteid;
• kaupluse sisustust, inventari ja seadmeid nende otstarvet ja ohutut kasutamist;
• kaubapaigutuse põhimõtteid;
• kaupade müügieelse korrastuse nõudeid;

5.Hindamine  
Hinnatakse

• teoreetiliste põhimõistete ja seisukohtade tundmist
• konfliktide  lahendamise  ja  ennetamise  võimaluste  tundmist
• oskust analüüsida praktilisi teenindussituatsioone
• erialaga seotud teendussituatsioonide lahendamist läbi rollimängude
• müügitehnikate oskust
• kaupade müügieelse korrastuse oskust
• müügitööga seonduvate õigusaktide tundmist

2.5. Erialane võõrkeel

2 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija tunneb erialaga seonduvat sõnavara, saab aru ja oskab võõr-
keeles end arusaadavalt väljendada nii tava- kui tööolukordades; oskab koostada ametikirju; 
oskab tutvustada oma erialaga seonduvat tööd ning pakutavaid tooteid ja teenuseid, suhelda 
klientidega suuliselt ning tehniliste suhtlemisvahendite abil; oskab leida ja kasutada erialaseks 
tööks vajalikku informatsiooni. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Omandatud  algtase.

3. Õppesisu
3.1.  KONTAKTI  LOOMINE  Suhete  loomine.  Enda  ja  oma  töökohustuste  kirjeldamine; 
kogemusi,  teadmisi,  oskusi  ja  iseloomu kirjeldav  sõnavara.  Töölevõtu  intervjuu sõnavara. 
Telefonivestlus: kasutatavad tüüpväljendid, teadete jätmine, nimede ja numbrite edastamine.
3.2. AMETIKIRJAD Ärikirja koostamine: pöördumine, üldkasutatavad väljendid ja lühendid. 
Tellimuste koostamine,  muutmine,  tühistamine.  Avalduse,  CV, seletuskirja ja kinnituskirja 
koostamine vastavalt vormistusnõudele.
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3.3.  ERIALANE  SÕNAVARA  Aiandusalane  sõnavara:  taimede  nimed,  hooldusvõtted  ja 
kasvunõuded.  Materjalid,  abivahendid,  töövahendid.  Aiandusalaste  tekstide  tõlkimine. 
Kliendiga suhtlemine: pöördumine ja tervitus, kauba pakkumine, nõuanne.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• erialaga seonduvat sõnavara ja mõisteid,
mõistab:

• erialaseid võõrkeelseid tekste;
oskab:

• väljendada ennast võõras keelekeskkonnas ja suhelda kliendiga;
• koostada ja vormistada avaldust, elulookirjeldust, seletuskirja;
• kasutada tehnilisi  kommunikatsioonivahendeid võõrkeelsete  sõnumite edastamiseks: 

telefoni, e- kirja;
• kasutada sõnaraamatuid ja erialaseid teabeallikaid.

5.Hindamine 
Hinnatakse:

• Enesetutvustust, oma töökohustuste kirjeldamist
• Ametikirja sisu mõistmist
• Erialase sõnavara tundmist (300 uut sõna)
• Vestlusoskust klienditeenindusega seotud olukorras
• Erialase teksti tõlget

2.6. Erialane inglise keel

2 õn 

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse,  et  õppija tunneb floristika erialaga seonduvat sõnavara,  saab aru ja 
oskab võõrkeeles end arusaadavalt väljendada nii tava- kui tööolukordades; oskab koostada 
ametikirju; oskab tutvustada oma erialaga seonduvat tööd ning pakutavaid tooteid ja teenu-
seid, suhelda klientidega suuliselt ning tehniliste suhtlemisvahendite abil; oskab leida ja kasu-
tada erialaseks tööks vajalikku informatsiooni. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Omandatud  algtase.

3. Õppesisu
3.1.  TUTVUSTUS Suhete  loomine.  Enda  ja  oma  töökohustuste  kirjeldamine;  kogemusi, 
teadmisi, oskusi ja iseloomu kirjeldav sõnavara. Töövõtuintervjuu sõnavara. Telefonivestlus: 
kasutatavad tüüpväljendid, teadete jätmine, nimede ja numbrite edastamine.
3.2. AMETIKIRJAD Ärikirja koostamine: pöördumine, üldkasutatavad väljendid ja lühendid. 
Tellimuste koostamine,  muutmine,  tühistamine.  Avalduse,  CV, seletuskirja ja kinnituskirja 
koostamine vastavalt vormistusnõudele.
3.3.  ERIALANE  SÕNAVARA  Aiandusalane  sõnavara:  taimede  nimed,  hooldusvõtted  ja 
kasvunõuded.  Materjalid,  abivahendid,  töövahendid.  Aiandusalaste  tekstide  tõlkimine. 
Kliendiga suhtlemine: pöördumine ja tervitus, kauba pakkumine, nõuanne.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:
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• erialaga seonduvat sõnavara ja mõisteid,
mõistab:

• erialaseid võõrkeelseid tekste;
oskab:

• väljendada ennast võõras keelekeskkonnas ja suhelda kliendiga;
• koostada ja vormistada avaldust, elulookirjeldust, seletuskirja;
• kasutada tehnilisi  kommunikatsioonivahendeid võõrkeelsete  sõnumite edastamiseks: 

telefoni, e- kirja;
• kasutada sõnaraamatuid ja erialaseid teabeallikaid.

5. Hindamine 
Hinnatakse:

• Enesetutvustust, oma töökohustuste kirjeldamist
• Ametikirja sisu mõistmist
• Erialase sõnavara tundmist (300 uut sõna)
• Vestlusoskust klienditeenindusega seotud olukorras
• Erialase teksti tõlget

2.7. Ilutaimede kasvatamine ja kasutamine 

15 õn (5T/10P) 

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kutsetöös vajalikud teadmised üldisest botaanikast 
ja ilutaimede kasvatamisest; õppija tunneb floristitöös kasutusel olevate taimede sortimenti, 
oskab  kasutada  teatmeteoseid  ja  katalooge;  tunneb  ilutaimede  enim  levinud  haiguseid  ja 
kahjureid  ning  nende  tõrjeviise;  õppija  saab  ülevaate  lõike-  ja  potitaimede  teekonnast 
kasvatajast  kliendini  ning  omandab  vajalikud  töövõtted  taimede  hooldamiseks  ja 
töötlemiseks; õppija oskab nõustada klienti taimede valiku ja hooldamise alal.  

2. Õppesisu
2.1. BOTAANIKA. Taimede anatoomia ja morfoloogia; taimede paljunemine; taimenimed ja 
taimesüstemaatika  alused;  sammaltaimede  ja  soontaimede  (sõnajalgtaimed, 
paljasseemnetaimed,  õistaimed)  üldiseloomustus,  olulisemad  õistaimede  sugukonnad; 
taimefüsioloogia  (fotosüntees,  veemajandus,  ainete  liikumine  taimes,  areng  ja  kasvamine, 
stress).
2.2.  ILUTAIMEDE  TUNDMINE  JA  KASVATAMINE.  Olulisemad  lõikelilled  ja 
lõikeroheline,  (nimed,  omadused,  kasutamine  ja  käitlemine);  lilleseades  kasutatavad 
avamaataimed (puud ja põõsad, ,püsikud, suvelilled, nende nimed, omadused, kasutamine ja 
käitlemine),  konteinerhaljastuse  taimed  ja  potililled  (nimed,  kasvunõuded,  hooldamine). 
Taimede areng aasta ja eluea vältel;  taimede arengut ja kasvu mõjutavad tegurid; taimede 
paljundamise  viisid;  enamlevinud  potilillede  (toa-  ja  suvelillede)  agrotehnika;  ilutaimede 
enamlevinud  kahjurid,  haigused  ja  nende  tõrje;  kasvusubstraadid,  väetised, 
taimekaitsevahendid ja nende säilitamine.
2.3.  ILUTAIMEDE  SÄILITAMINE  JA  TAIMEDE  AJATAMINE.  Lõikelillede  ja 
lõikerohelise  koristamine,  pakkimine  ja  transport,  säilitamine  ja  hooldamine;  lõikelillede 
säilivust mõjutavad tegurid, võtted närbumise ärahoidmiseks; taimede kuivatamine ja muud 
konserveerimisviisid; taimestandardid.

3. Õpitulemused
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Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:
• taimede ehitust, botaanilist oskussõnavara ja olulisemaid taimede rühmi;
• taimede eluprotsesse, taimede paljunemisviise ja olulisemaid ilutaimede paljundamise 

meetodeid;
• olulisemaid sisehaljastuses kasutatavaid toataimi ja konteinerhaljastuse taimi: suvelilli 

nende nimesid, kasvunõudeid ja hooldusvõtteid;
• olulisemaid lilleseades kasutatavaid taimi (lisa 6), teab nende nimesid eesti ja ladina 

keeles, teab nende omadusi;
• taimede arengut aasta ja eluea vältel ning tunneb taimede arengut ja kasvu mõjutavaid 

tegureid;
• enamlevinud potilillede (toa- ja suvelillede) agrotehnikat;
• ilutaimede enamlevinud haigusi ja kahjureid ning nende tõrjeviise;
• enamkasutatavaid kasvusubstraate, väetisi ja taimekaitsevahendeid;
• lõikelillede ja lõikerohelise koristamise, pakkimise, transpordi ja säilitamise viise;
• lõikelillede säilimist mõjutavaid tegureid;
• taimede ajatamise viise.

Mooduli läbimise järel õppija oskab:
• analüüsida  taimede  välisehitust  ja  kasutada  selleks  õigeid  termineid,  kasutada 

taimemäärajaid, kasutada õigesti taimeliikide ja sortide nimesid;
• käsitseda olulisemaid lilleseades kasutatavaid taimi (lõikelilled, lõikeroheline, puud ja 

põõsad,), kasutada peamisi lõikelillede närbumist ärahoidvaid võtteid;
• hooldada  enamlevinud  potililli  (toa-  ja  suvelilli),  nõustada  klienti  nende  valiku  ja 

hooldamise küsimustes;
• kasutada tervist ja keskkonda säästvalt ilutaimede enamlevinud haiguste ja kahjurite 

tõrjeviise;
• nõustada klienti taimehaiguste ja kahjurite tõrje teemadel;
• nõustada klienti kasvusubstraatide, väetiste ja taimekaitsevahendite alal;
• kasutada  taimede  kogumise,  kuivatamise  ja  muul  viisil  konserveerimise  põhilisi 

võtteid, valida kuivatamiseks sobivad taimed;
• kasutada taimestandardeid.

4. Hindamine
Hinnatakse:

• botaanilise  oskussõnavara  ja  taimenimede  tundmist  (vastavalt  Florist  I,  II 
kutsestandardi lisale F) ja õiget kasutamist;

• ilutaimede kasvatamise aluste tundmist;
• taimehaiguste ja –kahjurite ning nende tõrjeviiside tundmist;
• floristikas kasutatava taimmaterjali nimede, omaduste, hooldusvõtete ja

 kasutusviiside tundmist;
• teatmematerjalide kasutamise oskust;
• lilleseadetöödeks ja sisehaljastuseks õige taimmaterjali valimise oskust;
• taimede hooldamise, töötlemise ja säilitamise oskust;

• kliendi nõustamiseks vajalike teoreetiliste teadmiste taset 
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2.8. Lilleseade 

15 õn (2T/13P)

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  omandab  teadmised  materjaliõpetuse,  kujundusõpetuse  ja 
lilleseadete  tegemise  põhialustest;  teoreetilised  ja  praktilised  oskused  erinevate 
lilleseadetööde tegemiseks; arendada õpilases loomingulisust, iseseisvust. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Soovitav  on  eelnevalt  on  läbida  moodulid  kunstiõpetus  ning  ilutaimede  kasvatamine  ja 
kasutamine.

3. Õppesisu
3.1. ERIALA AJALUGU. Sissejuhatus erialasse. Lilleseaded antiikajal, keskajal, uusajal, IX 
ja XX sajandil. Lilleseade areng Eestis.
3.2.  KOMPOSITSIOONIÕPETUSE  ALUSED.  Kompositsiooni  elemendid:  vorm,  maht 
sümmeetria, asümmeetria, harmoonia, kontrast, värvus, struktuur, faktuur, dominant, aktsent, 
nüanss. Proportsioonid. Kuldlõige. 
3.3. MATERJALIÕPETUSE ALUSED.
Töövahendid: lõikevahendid, mehaanilised ja elektrilised tööriistad.
Abimaterjalid. Sidumisvahendid: erinevad nöörid, traadid, niin. Kinnitusvahendid: klambrid, 
nõelad. Muud abivahendid: teip, värvid, leheläige jt.
Oasise  tooted.  Seadete  alused.  Alternatiivne  seade  alus.  Sammal,  oksad  jm  looduslikud 
materjalid.
Materjalide  ettevalmistamine  ja  käsitsemine.  Nõuded  erinevatele  lõikelilledele  ja 
lõikerohelisele. Säilitusained.  
Taimede kujunduslikud omadused ja kasvukujud, lõikelillede hierarhia.
Dekoratiivsed materjalid. Paelad, kangad.
Tehnilised materjalid: metall, puit, paber, plastik, klaas, tekstiil, keraamika.
Anumaõpetus. Vaas. Anum. Ampull.
3.4.  LILLESEADE  DISAIN.  Eri  disainide  iseloomustus  ja  võrdlus.  Dekoratiivne. 
Vegetatiivne. Vorm-liiniline Rühmitamine, pindade kujundamine ja ruumiline kihilisus. Varte 
asetusviisid.  Radiaalne,  paralleelne,  vaba  asetusviis.  Kasvupunkti  asukoht  -  anuma  sees, 
anuma all, anuma kõrval, anuma kohal.
3.5. LILLESEADED.
Lillekimp.    Lillekimbu  osad.  Proportsioon  .  Sidumiskoht.  Disaini  valik.  Vaasi  valik. 
Tehnikad.
Leinaseaded.  Pärg.  Pärja  tüübid.  Kirstukaunistused.  Urnikaunistused.  Leinakimbud.  Padi. 
Rist. Kalmuseaded. 
Pruudikimp. Nõuded pruudikimbule. Pruudikimbu tüübid. Pruudikimbu tehnikad.
Lauaseade. Nõuded lauaseadele. Lauaseade tüübid.
Floraalsed ehted. Rinnakaunistus, peaehe jms.
Autokaunistus. Nõuded autokaunistuse tegemisel.
Temaatilised lilleseaded. Sümboolika.
Jõulud. Uusaasta. Sõbrapäev. Lihavõtted. Emadepäev. 
Kingituste ehtimine.
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3.6. DEKORATSIOON JA RUUMIKUJUNDUS. Ruumi ja koha eripära – kirik, saal, lava. 
Interjöör. Sisustusstiil. Valgustus. Peo eripära. Klassikalised ruumikaunistuse tööd– vanikud 
ja  pärjad  ning  nende  erinevad  vormid.  Kooskõla  lilleseade  ja  ruumi  vahel.  Vaateakende 
kujundamine.
3.7.  ISTUTUSSEADE.  Taimede  füsioloogiline  ja  koosluseline  kuuluvus.  Istutusseaded  ja 
nende kasutamine. Tehnilised lahendused. Istutuskastid, erinevad istutusvõimalused. Taimede 
ettevalmistamine istutuseks.
3.8.  KESKONNASÕBRALIK MÕTLEMINE LILLESEADETE TEGEMISEL. 
3.9. LÕIKE- JA TOALILLEDE PAKKIMINE JA TRANSPORT.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

• eriala ajalugu ja kohalikke traditsioone;
• kompositsiooniõpetuse aluseid;
• materjaliõpetuse aluseid;
• lilleseade  disaini;
• erinevate lilleseadete tegemisel kehtivaid nõudeid;
• ruumide dekoreerimise ja vaateakende kujundamise põhimõtteid;
• lilleseade seoseid keskkonnakaitsega, 

oskab:

• kavandada oma töid;
• kasutada  erinevaid  tehnikaid  ja  kujundusvõtteid  kimpude,  seadete  ja 

ruumidekoratsioonide tegemisel;
• pakkida lilleseadeid ja toalilli;
• töötada tervist ja keskkonda säästvalt.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• lilleseade ajaloo ja kohalike traditsioonide tundmist; 
• kompositsiooniõpetuse aluste tundmist; 
• oskust valmistada kimpe ja seadeid;
• seadete ja kimpude üldmuljet;
• tööde vastavust kompositsiooni ja värvusõpetuse nõuetele;
• seadete ja kimpude kunstilist lahendust ja õpilase loomingulisust nendekujundamisel;
• erinevate materjalide ja abivahendite kasutamisoskust;
• tööde tehniliselt korrektset teostust;
• loomingulist lähenemisviisi klientide teenindamisel;
• töökultuuri;
• oskust töötada tervist ja keskkonda säästvalt;
• vastutustunnet ja iseseisvust.

Mooduli koondhinne kujuneb praktiliste tööde ja teoreetiliste teadmiste positiivsete hinnete 
keskmisest.

19



2.9. Kunstiõpetus 

4 õn (1T/3P)

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija oskab mõista värvi ja värvuse tähtsust inimkonna loomeloos, 
tunneb kompositsiooni  aluseid  ja  orienteerub  kunstiajaloos;  oskab kasutada  teadmisi  lille-
seadete ja sisehaljastuse kavandamisel ning sobitamisel ajalooliste interjööridega. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. VÄRVUSÕPETUS. Naturaalsetest värvimuldadest sünteetiliste värvaineteni. Värvilised 
ja neutraalsed värvused. Erinevad värvi nägemise teooriad (valguslainete seos helilainetega). 
Värvus ja  värv.  Värviring.  Värviharmooniad.  Värvuste  omavaheline  mõju.  Värvi  sõltuvus 
üldvalgusest.  Värviuuringud  kaasaegses  optikas.  Värvuste  psühholoogiline  mõju. 
Kultuuritraditsioonid. Värviteraapia. Värvus lilleseades.
3.2. KOMPOSITSIOON. Kompositsiooni elemendid: vorm, maht, sümmeetria, asümmeetria, 
harmoonia,  kontrast,  värvus,  struktuur,  faktuur,  dominant,  aktsent,  nüanss.  Proportsioonid, 
kuldlõige.
3.3.  JOONISTAMINE,  MAALIMINE.  Joonistusvahendid  ja  maalitarbed.  Motiivi 
kadreerimine,  abijooned,  võrdlev  mõõtmine.  Joonperspektiiv.  Valguse  ja  varjuga 
modelleerimine.  Visandamine,  üldistus,  stilisatsioon.  Dekoratiiv-  ja  koloriitmaal. 
Värviperspektiiv. Akvarell- maali erinevad tehnikad. Maali- etüüdid.
3.4. KUNSTIAJALUGU. Ürgajast gooti kunstini, renessanss, barokk, rokokoo, klassitsismist 
impressionismini, XX sajandi kunst.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane:

• teab, mõistab ja tunnetab värvi tähtsust ja osa inimkonna loomeloos;
• saab aru kompositsiooni alustest;
• on saanud sisemise kindluse oma mõtete ja ideede visuaalseks väljendamiseks;
• orienteerub ajaloolistes kunstivooludes,

oskab:
• lilleseadete ja sisehaljastuse kavandamisel kasutada oma kompositsiooni ja 

värvusõpetuse- alaseid teadmisi;
• sobitada lilleseadeid ajalooliste interjööridega.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• teoreetilisi teadmisi ja praktilisi töid; 
• iseseisvalt kogutud materjali: etüüde, krokiisid, visandeid;
• näitusena esitatud korrektselt vormistatud maale, joonistusi, värvus- ja 

kompositsiooniõpetuse töid.
Mooduli hinne kujuneb teoreetiliste teadmiste kontrolli ja praktiliste tööde positiivsete hinnete 
keskmisest.
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2.10. Praktika

20 õn 

1. Eesmärk

Praktika käigus tutvub õppija töökeskkonnaga, omandab uusi oskusi ja kinnistab õpitut; tut-
vub ettevõtte töö planeerimise ja korraldusega, saab iseseisva töö kogemusi tööülesannete la-
hendamisel, osaleb meeskonnatöö reaalses töökeskkonnas, järgib tööohutust, tervist ja kesk-
konda säästvat hoiakut, arendab isikuomadusi ning õpib kohanema tööelu muutustega. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud on arvutiõpetuse ja asjaajamise, kunstiõpetuse, ilutaimede kasvatamise ja kasutamise, 
lilleseade, klienditeeninduse moodulid või nende osamoodulid.

3. Õppesisu
3.1. Ilutaimede kasvatamine, kasutamine, hooldamine
3.2. Lilleseade
3.3. Väljapanekute ja vaateakende kujundamine
3.4. Sisehaljastuse kavandamine, rajamine, hooldamine
3.5. Klienditeenindus ja müük

4. Õpitulemused
Õppija:

• on omandanud praktilisi töökogemusi ühes või mitmes ettevõttes,
teab ja tunneb:

• ettevõtte struktuuri, töökorraldust, töötajate kohustusi, õigusi ja vastutust;
• lillekaubanduses kasutatavaid taimi ja materjale;
• ilutaimede kasvatamise, koristamise, ladustamise, pakendamise ja hulgikaubandusega 

seotud toiminguid;
• müügikorralduse rakendust ettevõttes,

oskab:
• vormistada  praktikale  minekuks  vajalikke  materjale:  CV,  avaldus,  leping,  oskuste 

nimistu, tutvustuskiri;
• osaleda aktiivselt töös: järgida tööaegu, täitma korraldusi, pidama kinni kokkulepetest, 

märkama ja tegema ettevõttes vajalikke töid;
• hooldada, koristada, ladustada, pakendada ilutaimi ja lõikelilli;
• hooldada kaupluses olevaid ilutaimi ja lõikelilli;
• nõustada klienti taimede valikul ja pakkuda erinevaid teenuseid;
• valmistada kliendi soovist lähtuvaid kimpe ja seadeid;
• valmistada pulma- ja leinafloristikat;
• kujundada väljapanekuid ja vaateaknaid;
• kavandada, rajada ja hooldada sisehaljastust;
• müügitöö erinevaid operatsioone: kauba vastuvõtt, praktiline müügitöö, kassa
 ja arveldus klientidega, müügidokumentide vormistamine;
• järgida ettevõtte töökorda ja töötada meeskonnaliikmena;
• pidada kinni töö- ja tervisekaitse nõuetest;
• suhelda klientidega tähelepanelikult, kannatlikult, viisakalt;
• analüüsida oma kutsealaseid oskusi enne ja pärast praktikat.
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5. Hindamine
Praktika mooduli koondhinde aluseks on alljärgnevad oskused:

• ilutaimede hooldamise koristamise, ladustamise, pakendamise ja 
hulgikaubandusega seotud toiminguid;

• väljapanekute ja vaateakende kujundamine;
• sisehaljastuse kujundamine ja hooldus;
• erinevate tööde tegemise oskus lähtuvalt kliendi soovist;
• pulma- ja leinafloristika valmistamine;
• müügitöö erinevate operatsioonide teostamise oskus: klienditeenindus, 

arveldamine, kassatöö;
• meeskonnatööoskus ja floristitööks vajalikud isikuomadused ja hoiakud.

III VALIKÕPINGUD 

3.1. Ikebana

2õn (-T/2P)
[Mooduli mahtu vähendatud - Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub alates 2011/12 õa 
sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse,  et  õppijad omandavad teadmisi  ikebana ajaloost,  olemusest  ja selle 
erinevustest  euroopa  lilleseadest,  omandavad  põhilised  töövõtted  ja  oskuse  koostada 
lihtsamaid kompositsioone.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. IKEBANA OLEMUS. Ikebana ajalugu ja Jaapani kultuuri põhijooned. 
3.2. IKEBANA PÕHIREEGLID. Taimede kasvuviisi, valguse ja varjukülje ning aastaaegade 
arvestamine. Seadete proportsioonid.
3.3.  TÖÖVAHENDID  JA  TÖÖVÕTTED.  Anumad,  kinnitusvahendid,  taimmaterjali 
töötlemine.
3.4. IKEBANA STIILID. Moribana ja nageire, nende neli erinevat vormi. Vabaseaded.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

• ikebana olemust ja selle põhimõttelisi erinevusi euroopa lilleseadest;
• ikebana põhilisi töövahendeid ja töövõtteid;
• peamisi ikebana stiile ja vorme.

oskab:

• kasutada ikebana töövahendeid;
• valida seadeteks sobivaid taimi ja anumaid;
• arvutada seadete proportsioone;
• valmistada lihtsamaid ikebanasid.
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5. Hindamine
Hinnatakse:

• kompositsioonide elementide sobivust, proportsioone 
• loomingulisust ja väljendumisoskust
• töövõtete korrektsust ja kompositsioonide puhtust;
• säästlikku suhtumist loodusesse.

Mooduli hinne kujuneb:
• praktiliste tööde tegemise oskus – 100 % hinde väärtusest.

3.2. Uued suunad ja tehnikad floristikas

1 õn 
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub alates 2011/12 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi uute suundade ja tehnikate kohta ning 
omandavad nende teostamiseks töövõtted

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Soovitav on eelnevalt läbida lilleseade moodul.

3. Õppesisu 
3.1  SISSEJUHATUS. Tagasivaade vanadesse tehnikatesse.
3.2  UUED  TEHNILISED  VÕTTED.  Vahatamine,  traatkarkasside  valmistamine,  paberi 
valmistamine,  liimitud  karkassid  PVA  liimist,  liimitud  karkassid  kuumast  liimist,  traadi 
heegeldamine,  tehniliste materjalide (metalli,  puidu, paberi,  plastiku,  klaasi,  tekstiili,  vildi) 
kasutamine uute võtete teostamisel.
3.3  TRENDID.  Hooajatrendid  ja  aasta  trendid,  nende  tutvustamine  ja  praktiliselt  läbi 
tegemine.
Vastavalt  uute  suundade  tekkimisele  ja  tehniliste  materjalide  leiutamisele  täieneb  antud 
valdkond pidevalt.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

• erinevaid uusi materjale;
• erinevaid uusi tehnikaid;
• trende;

oskab:
• valida ja kasutada uusi materjale erinevate lilleseadete teostamisel;
• valida ja kasutada uusi tehnikaid erinevate lilleseadete teostamisel;
• rakendada trende lilleseadete tegemisel.

5. Hindamine
Hinnatakse: 

• oskust tunda ära uusi materjale ja neid õigesti kasutada;
• oskust kasutada uusi tehnikaid;
• trenditeadlikust ja oskust valmistada trendikaid lilleseadeid;
• kunstilist lahendust;
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• loomingulist lähenemist. 
Mooduli hinne kujuneb teoreetiliste teadmiste (30%) ning praktiliste tööde (70%) positiivsete 
hinnete keskmisest.

3.3. Punutised

1 õn
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub alates 2011/12 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised punutistest, mis sobivad aeda, haljasalale 
ja siseruumi ning on floristitööde aluseks; oskab neid valmistada. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu 
3.1. SISSEJUHATUS. Vitspunutiste praktilisus ja esteetiline väärtus. 
3.2. MATERJALID. Kasutatav taimmaterjal, selle kogumine ning töötlemine. Ohutustehnika 
materjali kogumisel.
3.3.  TÖÖRIISTAD JA -VAHENDID NING NENDE KASUTAMINE. Käärid, noad, kirved, 
saed,  tangid,  traadid,  nöörid,  võrgud,  keevised  jt.  Erinevad  töö-  ja  tehnilised  võtted. 
Ohutustehnika tööriistade käsitsemisel.
3.4.  VITSPUNUTISTE  ja  TRAATPUNUTISTE  VALMISTAMINE.  Korvide,  objektide, 
ruumi  dekoratsioonide  ja  avamaastikul  kasutatavate  vitspunutiste  valmistamine. 
Traatpunutised floristitööde aluseks.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• kasutatavaid taimmaterjale; 
• tööriistu ja –vahendeid; 
• ohutustehnikat materjalide kogumisel, tööriistade ning –vahendite kasutamisel.

oskab: 
• materjali  ette valmistada;
• kasutada  ohutult  töövahendeid;
• valmistada  erinevaid traat- ja vitspunutisi.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• tööriistade ja –vahendite kasutamise oskust;
• materjalide ettevalmistamise oskust;
• erinevate traat- ja vitspunutiste valmistamist.

Mooduli hinne kujuneb:
• praktiliste tööde tegemise oskus – 100 % hinde väärtusest.
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3.4. Fotograafia  alused 

1 õn
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub alates 2011/12 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmisi fotoaparaadi tööpõhimõttest, käsitsemisest, 
fotokaamera  valikust,  lisatarvikutest,  objektide  siseruumides  pildistamise  eripärast  ja 
pilditöötlusest. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Vajalik digitaalse fotoaparaadi olemasolu.

3. Õppesisu 
3.1.  FOTOAPARAADI  TÖÖPÕHIMÕTE  JA  VALIK.  Fotograafia  ajalugu.  Kaasaja 
fotokaamera tööpõhimõte ja käsitsemine. Fotokaamera ja lisaseadmete valik.
3.2. OBJEKTIDE PILDISTAMINE SISERUUMIS. Objekti valik ja kuidas pildistada. Fooni 
valik.
Valgustuse seadmine. Lilleseade tööde pildistamise eripära.
3.3.  PILDITÖÖTLUS.  Pilditöötlusprogrammid.  Piltide  sisestamine  arvutisse.  Fotode 
põhikorrektsioonid fototöötlusprogrammis. Piltide salvestus ja esitlus.
3.4. PRAKTILISED TÖÖD. Lilleseade tööde pildistamine koos valguse paigaldamisega ja 
fotode  töötlemine  pilditöötlusprogrammiga.  Objektide  paigaldamine  interjööri 
pilditöötlusprogrammi abil, visualiseeritud pakkumise koostamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• fotoaparaadi tööpõhimõtet;
• lilleseade tööde pildistamise eripära;
• pilditöötlusprogrammi;

oskab:
• käsitseda fotokaamerat;
• töödelda fotosid pilditöötlusprogrammiga.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• fotoaparaadi tööpõhimõtte tundmist;
• lilleseade tööde pildistamine koos fooni valiku ja valguse paigaldamisega;
• pilditöötlusprogrammi kasutamise oskusi;

Mooduli hinne kujuneb:
• praktiliste tööde tegemise oskus – 100 % hinde väärtusest.

3.5. Kirjakunst

2õn 

1. Eesmärk
Kirjakunsti  mooduli  õpetamisega  taotletakse,  et  õppijad  omandavad  teadmisi  kirjakunsti 
ajaloost, kirja teksti paigutamisest ja ülesehitusest, ning oskavad kasutada võtteid erinevate 
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kirjade kirjutamiseks. Mooduli eesmärgiks on arendada õpilastes oskust edastada loovalt ja 
kunstipäraselt kirjalikke sõnumeid.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. KIRJAKUNSTI AJALUGU. Lühidalt keraamikast läbi aegade.
3.2.  JOONISTATUD PLOKKKIRJAD.  Grotesk,  kitsas  grotesk,  motiividel  eestipärastatud 
grotesk jm.
3.3.  LAISULEKIRJAD.  Antiikva  grotesk,  seotud-  ja  sidumata  kursiivkiri,  unitsiaal, 
poolunitsiaal, gootikirjad.
3.4. PEENSULE KIRJAD. Kalligraafia, antiikva.
3.5.  KIRJA  KUJUNDAMINE  JA  KASUTAMINE.  Tekst  koos  illustratsioonidega, 
õnnitluskaart, tänukiri, pärjalint.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

• ülevaatlikult kirja ajaloolist kujunemist;
• kirjateksti paigutust ja ülesehitust,

oskab:
• erinevate kirjade kirjutamise võtteid;
• siduda tervikuks nii kirja kui ka kujunduse;
• töötada tervist ja keskkonda säästvalt.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• kirjakunsti ajaloo tundmist;
• kirja kujundamise ja kasutamisviiside tundmist;
• kirja kirjutamise võtete valdamist;
• loovust;
• kirja teksti paigutamist ja ülesehitust sõltuvalt ülesandest;
• töökultuuri.

Kirjakunsti mooduli lõpphinne kujuneb teoreetiliste teadmiste ja praktiliste tööde positiivsete 
hinnete keskmisest.

3.6. Sisehaljastuse kujundamine 

1 õn
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2011/12 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  omandab  oskuse  kujundada  sisehaljastust,  lähtudes 
kunstiõpetuse reeglitest ja toataimede kasvunõuetest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul  Ilutaimede kasvatamine ja kasutamine, kunstiõpetus.
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3. Õppesisu
3.1. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAMINE. Kliendikesksus. 
3.2. OBJEKTI ANALÜÜS. Alusplaani koostamine. 
3.3.  KUJUNDAMINE.  Kontseptsioon  sisehaljastuse  kujunduses  (ideekavand).  Siseruumi 
spetsiifika  arvestamine  kujunduses.  Sisehaljastuse  funktsionaalne  tsoneerimine. 
Liikumissuundade  kavandamine.  Kujundusteemad.  Vormikompositsioon,  värvuslahendus. 
Materjali valik. Kujundusplaani vormistamine. 

3.4 . PRAKTILISED TÖÖD. Sisehaljastusplaani koostamine.
3.5 . TAIMMATERJALI KASUTAMINE KUJUNDUSES. Toataimede omadused: vorm 

ja  värvus,  kasvukohanõuded.  Kasvukohapärane  valik  (valgustingimused,  siseruumi 
temperatuur).  Taimmaterjali  jaotumine juht-  ja taustataimedeks jms. Taimegruppide 
moodustamise  põhimõtted,  lähtuvalt  värvusõpetuse  ja  kompositsiooniõpetuse 
printsiipidest ning taimmaterjali omadustest; grupi vaadeldavuse optimaalne kaugus.

3.6 .  PRAKTILISED  TÖÖD.  Istutusplaanide  tasapinnaline  ja  ruumiline  koostamine. 
Hoolduskava koostamine. Eelarve koostamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• toataimede omadusi ja kasvukohanõudeid;
 oskab:

• koostada lähteülesannet;
• luua kujunduskontseptsiooni ja sellele vastavat sisehaljastusplaani;
• koostada hoolduskava;
• koostada eelarvet.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• lähteülesande koostamise oskust; 
• alusplaani koostamise oskust;
• sisehaljastuse kujundusplaani koostamise oskust;
• hoolduskava koostamise oskust;
• eelarve koostamise oskust.

Mooduli lõpphinne kujuneb teoreetiliste teadmiste (30%) ning praktiliste tööde (70%) posi-
tiivsete hinnete keskmisest.

3.7. Etikett

1 õn 

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppijad  omandavad  teadmisi  Eesti  rahvakombestikust, 
rahvusvahelisest  suhtlemis-  ja  vastuvõtuetiketist,  peretraditsioonidest,  kiriku-ja 
kodukultuurist, telefoni-ja töökaaslastega suhtlemise etiketist, kinkimise etiketist.
Mooduli  läbimisel  oskab  õpilane  floristitöös  arvestada  rahvusvahelist  kombekultuuri, 
rahvakombeid ja tavasid.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

27



3. Õppesisu
3.1.  ETIKETI  ÜLDMÕISTE.  Käitumisnõuded  suhtlemisel.  Telefonietikett.  Tervitamine, 
esitlemine.
3.2. AMETLIKUD JA MITTEAMETLIKUD VASTUVÕTUD. Riigilipp ja selle kasutamise 
kord, Eesti Vabariigi aastapäev. Pidulikud sündmused ja tähtpäevade tähistamine.  Pulmad-
traditsioon  ja  nüüdisaeg,  korraldus  ja  ettevalmistus,  pulmalilled.  Lapse  sünd  ja  ristsed. 
Juubelid.  Kutsete  koostamine,  menüü-  ja  lauakaardid.  Matused-  hüvastijätt  lahkunuga, 
matusekombed  ja  õige  lähenemisviisi  leidmine,  kaastundetekstide  koostamine, 
kalmistukultuur, matuseriietus, peielaud, leinalilled.
3.3.  RIIETUSE  ETIKETT.  Riietuse  valimine  vastavalt  sündmustele.  Ehted  ja  nende 
kandmine. Lillede kandmine riietel. Rahvariided.
3.4.  KALENDRITÄHTPÄEVAD  JA  RAHVAKOMBED.  Jõulud,  jaanipäev,  emade-ja 
isadepäev, lihavõtted, mardi- ja kadripäev, vastlapäev, sõbrapäev.
3.5. KINKIMISE ETIKETT. Kinkimisviisid ja kingitused, sobivad ja ebasobivad kingitused. 
Lillede kinkimise etikett. Kinkimise eripärad erinevates riikides.
3.6. ETIKETT PÜHAKOJAS. Erinevate usundite pühakojad. Kiriku kombed.
3.7.  LAUAETIKETT.  Lauakatmine  erinevatel  sündmustel.  Nõud  ja  toitude  serveerimine. 
Laudade liigid ,lauakombed ja erinevate toitude söömine.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

• käitumiskultuuri ajalugu, ühiseid käitumisreegleid;
• vastuvõtu- ,riietuse-, telefoni-, kinkimise- ja kirjaetiketti;
• riigilipu kasutamise korda;
• peretraditsioone ja tähtpäevade tähistamise kombeid;
• Eesti rahvakombeid ja tähtpäevi;
• lauakatmise etiketti, lauakombeid;
• kirikukombeid ja tavasid,

oskab:

• käituda erinevates situatsioonides;
• kavandada ja läbi viia mitmesuguseid ametlikke üritusi ja peresündmusi, valida

peo stiili;
• riietuda vastavalt sündmustele ja kanda ehteid;
• tähistada pidulikke sündmusi ja hoida elus rahvatraditsioone;
• oskab katta lauda erinevate sündmuste puhul ja serveerida toite;
• käituda pühakojas;
• arvestada rahvusvahelist kombekultuuri, rahvakombeid ja tavasid floristitöös.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• etiketi reeglite tundmist;
• praktiliste tööde taset.
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3.8. Etnograafiline taimeseade

1õn

1. Eesmärk
Etnograafilise  taimseade  mooduli  õpetamisega  taotletakse,  et  õppijad  omandavad  teadmisi 
Eesti  ja  naabermaade  etnograafilise  taimeseade  traditsioonidest,  omandavad  töövõtted 
materjalide kogumiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks ning oskuse seadeid valmistada.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. Taimeseaded Eesti ja naabermaade rahvakunstis.
1.  Töövahendid, materjalide valik, kogumine, töötlemine ja säilitamine.
2.  Nöörid, paelad ja palmikud.
3.  Etnograafilised toailustused ja nende tänapäevased arendused: seinakaunistused, krässid, 

laekroonid, kroonlühtrid.
4.  Maskid ja nukud.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

• etnograafilise taimeseade traditsioone Eestis ja naaberaladel,
oskab

• koguda, töödelda ja säilitada tööks vajalikke taimmaterjale;
• valmistada erinevaid seadeid etnograafiliste eeskujude järgi ja neid edasi

arendada;
• kasutada omandatud tehnikaid floristitöös.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• etnograafilise taimeseade traditsioonide tundmist;
• töövõtete valdamist ja seadete tegemise oskust;
• loomingulisust.

3.9. Roosikasvatus 

1õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmisi rooside jagunemisest sordirühmadesse ja 
oskusi rooside  paljundamisest, kasvatamistehnoloogiatest ja hooldamisest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud aianduse aluste moodul

3. Õppesisu
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3.1 ÜLEVAADE EESTI ROOSIKASVATUSEST.
3.2 ROOSI LIIKIDE JA ROOSI SORDIRÜHMADE ISELOOMUSTUS.
Rooside klassifikatsioon.  Avamaal kasvatamiseks sobivad roosid. Katmikalal  kasvatamiseks 
sobivad roosid. 
3.3  ROOSIDE  PAJUNDAMINE.  Roosialuste  kasvatamine.  Rooside  pookimine.  Rooside 
silmastamine.  Rooside paljundamine pistikutega. 
3.4  ROOSIDE  KASVATAMISTEHNOLOOGIAD  .  Rooside  kasvatamine  ja  hooldamine 
avamaal. Rooside kasvatamine  ja hooldamine katmikalal. Rooside haigused ja kahjurid.
3.5 ROOSIDE KASUTAMINE HALJASTUSES. Erinevate  roosi sordirühmade  kasutamine 
haljastuses. Rosaariumi rajamine. 

4. Hinnatavad õpitulemused 
Õppija teab ja tunneb 

• rooside sordirühmi
• avamaal ja katmikalal kasvatamiseks mõeldud roosisorte 
• rooside kahjureid ja haigusi
• rooside kasutusvõimalusi haljastuses

oskab
• kasvatada roosialuseid
• paljundada roose pookimise ja silmastamise teel ning pistikutega
• teha roosidele kevadist , suvist ja sügisest tagasilõikust
• väetada roose
• planeerida ja rajada roosiaeda

5. Hindamine:
 Hinnatakse:

• roosi liikide tundmist 
• roosi sordirühmade tundmist
• roosi haiguste ja kahjurite tundmist
• rooside pookimist
• rooside silmastamist
• roosipistikute või pistokste tegemist
• rooside erinevaid kujunduslõikusi

Mooduli  hinne kujuneb 75% praktiliste  tööde positiivsetest  hinnetest  ja 25 % teoreetiliste 
teadmiste kontrollist saadud hinnetest.

3.10. Kalmistu ja kalmu kujundus 

1õn

1. Eesmärk 
Õpetusega taotletakse,  et õppija omandab teadmised kalmistu kujundamise põhimõtetest  ja 
kalmu kujundusest ning hooldusest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud aianduse aluste moodul
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3. Õppesisu
3.1.KALMISTUKULTUUR.  Eesti  kalmistukultuuri  ajalugu.  Erinevate  riikide 
kalmistukultuurid.  
3.2.KALMISTUTE  KUJUNDUSPÕHIMÕTTED.  Teed  ja  liikumissuunad.  Valgustus. 
Veesüsteemid  ja  kastmissüsteemid.  Haljastuspõhimõtted  ja  kujundusvõtted  kalmistul. 
Tööriistakuurid. Prügimajandus kalmistul. 
3.3.KALMU  KUJUNDAMINE.  Kalmu  kujunduse  põhimõtted.  Kalmu  kujunduses 
kasutatavad materjalid. 
3.4.KALMU RAJAMINE. Ettevalmistustööd kalmu rajamiseks. Kalmupiirete paigaldamine. 
Kalmumärkide paigaldamine.  Istutuskoha ettevalmistamine.  Sobiva istutusmaterjali  valik ja 
istutamine.
3.5.KALMU HOOLDUS. Kalmuhoolduses kasutatavad tööriistad ja hooldusvõtted.
Kalmu  hooldus erinevatel aastaaegadel. Keskkonnanõuded hooldustöödel.

4. Hinnatavad õpitulemused 
Õppija teab ja tunneb 

• Eesti kalmistukultuuri ajalugu
• kalmistute kujundamise põhimõtteid
• kalmu kujundamise põhimõtteid
• kalmu kujundamiseks sobivaid materjale sealhulgas taimi
• sobivaid kalmumärke
• prügimajanduse põhimõtteid kalmistul

oskab
• valida sobivad liigid kalmu kujundamiseks
• koostada kavandi kalmu kujundamiseks
• kujundada kalmu
• hooldada kalmu

5. Hindamine:
Hinnatakse:

• Eesti kalmistukultuuri ajaloo tundmist
• kalmistute kujundamise põhimõtete tundmist
• kalmistule sobivate taimede tundmist ja kasutamise oskust 
• kalmu kujundamise põhimõtete tundmist ja kujundamise oskust

Mooduli hinne kujuneb praktiliste tööde  positiivsetest hinnetest 75%  ja  25 % teoreetiliste 
teadmiste kontrollist saadud hinnetest.
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LISAD

Lisa 1. Kooli lõpueksamiga ühildatud kutseeksami juhend*

Kinnitatud Eesti Aiandusliidu Kutsekomisjoni otsusega 31.05.2012 aastal

Florist I, II kutseeksam koosneb 2 osast:

1. Taimmaterjali ja abivahendite tundmine  (40 p) 
Etteantud 40-st ühikust tuleb ära tunda vähemalt 20.
Taimmaterjali  puhul  on  vajalik  teada  nii  taime  eesti-  kui  ka  ladinakeelset  nimetust.  Pool 
nimetusest (eesti- või ladinakeelne) annab 0,5 punkti. 
Alla  20  punkti  saanud  eksaminandiga  võib  eksamikomisjon  viia  läbi  vestluse  eksitud 
küsimuses ja otsustab eksami jätkamise üle.  

2. Lilleseade  (300 p) 
Eksamineeritav valmistab 3  lilleseade tööd (kimp ja selle alaliigid, plastvahus töö ja selle 
alaliigid, üks floristilist käsitööoskust - liimimine, teipimine, punumine jms nõudev töö. 
Eksamitöö kirjelduse saavad eksami sooritajad 24 tundi enne praktilise töö alustamist.
Kõigile  eksamineeritavatele  on ette  antud ühesugune materjal.  Lisaks  võib kasutada endal 
kogutud looduslikku või kohapeal kasvatatud materjali. Lisamaterjali hulk lilleseade töös võib 
moodustada kuni 1/3 visuaalsest tervikust. 
Alla 200 punkti kogunud õppijalt võib komisjon nõuda lisatöö sooritamist.

Eksami taimmaterjali ja abivahendite tundmise testi ja praktiliste ülesannete lahendamisega 
on võimalik saada kokku 340 punkti.

Florist I kutse omandamiseks on vajalik saada vähemalt 70% maksimaalsest punktisummast  
st 238 punkti ja tõendada 2 nädala pikkuse õppepraktika läbimine.
Florist II kutse omandamiseks on vajalik saada vähemalt 80% maksimaalsest punktisummast 
st  272 punkti ja tõendada 2-aastane erialane töökogemus.

*Lõpueksamiga ühildatud kutseeksami tingimused võivad kutseandja Eesti Aiandusliit 
ettepanekul muutuda.

Lilleseade tööde hindamine 
Lilleseade iga töö eest on võimalik koguda 100 punkti. 
Hinnatakse:

1. ideed (10 punkti);
2. värvust (20 punkti);
3. kompositsiooni (30 punkti);
4. tehnikat (40 punkti) .

Idee   hindamist mõjutavad:  
• originaalsus, unikaalsus, loovus;
• antud töö/ teema / ülesande tõlgendus;
• materjalide valik, kujundamine valitud materjalidega;
• töö vastavus ajale/ lõpetatus.
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Värvuse   hindamist mõjutavad:  
• värvuse proportsioon ja dominantsus;
• idee avaldumine värvuse abil;
• värvuste komponeerimine/toonid ja varjundid/värvuse osakaal;
• värvuse paigutus.

Kompositsiooni   hindamist mõjutavad:  
• vorm/stiil/ehitusviis;
• materjalide valik ja kasutamine/austus elava materjali vastu;
• vorm/tekstuur/struktuur/kontrast/dominantsus/rütm/liikumine/maht;
• proportsioonid/visuaalne tasakaal 

Tehnika   hindamist mõjutavad:  
• puhtus;
• õige tehnika valik;
• töö püsivus/tegelik füüsiline tasakaal;
• materjalide kestvuse tagamine sündmuse ajaks/vee saamise võimalus. 
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Lisa 2. Taimenimekirjad 

Vastavalt Florist I, II kutsestandardi lisale F

Taimede  nimed  on  antud  eestikeelsete  taimenimede  andmebaasi  järgi  (kättesaadav  Tartu 
Ülikooli  Botaanikaaia  kodulehel).  Vajadusel  on  lisatud  sünonüümid  ja  jutumärkides 
üldkasutatavad eesti- või võõrkeelsed kaubanduslikud nimetused.

Lõikelilled ja lõikeroheline
1. Acacia akaatsia, “mimoos”
2. Achillea raudrohi
3. Aconitum käoking
4. Agapanthus lembeliilia
5. Ageratum päsmaslill
6. Allium lauk
7. Alstroemeria alstömeeria, ”inkaliilia”
8. Amaranthus rebashein
9. Ananas ananass
10. Anemone ülane
11. Anigozanthos kängurukäpp
12. Anthurium flamingolill
13. Antirrhinum lõvilõug
14. Aquilegia kurekell
15. Asclepias askleepias
16. Asparagus aspar
17. Aspidistra lehtliilia
18. Aster aster
19. Astilbe astilbe
20. Banksia banksia
21. Bambuseae bambuselised
22. Bergenia bergeenia
23. Brassica kapsas
24. Briza värihein
25. Bupleurum jänesekõrv
26. Calendula saialill
27. Callistephus aedaster
28. Calystegia seatapp
29. Campanula kellukas
30. Capsicum paprika
31. Carthamnus värvisafloor
32. Casuarina kasuariin
33. Celosia mätashari
34. Centaurea jumikas, rukkilill
35. Chamaedorea mägipalm
36. Chamelaucium sidrunmürt
37. Chrysanthemum krüsanteem, jaanikakar
38. Colchicum sügislill
39. Cocos kookospalm
40. Convallaria maikelluke
41. Cordyline tõlvpuu
42. Cortaderia pamparohi

34



43. Cosmos kosmos
44. Craspedia varblill
45. Crocosmia kaeralill
46. Cyclamen alpikann
47. Cymbidium tsümbiidium
48. Cyperus lõikhein, ”papüürus”
49. Cyrtomium kõverjalg
50. Dahlia daalia, jorjen
51. Delphinium kukekannus
52. Dendrobium dendroobium
53. Dianthus nelk
54. Dicentra murtudsüda
55. Digitalis sõrmkübar
56. Dracaena draakonipuu
57. Echinops mesiohakas
58. Equisetum osi
59. Eremurus rohtlaliilia
60. Eryngium ogaputk
61. Eucalyptus eukalüpt
62. Eucharis meelistäht
63. Euphorbia piimalill
64. Eustoma (Lisianthus) preeriakell
65. Fatsia fatsia
66. Forsythia forsüütia
67. Freesia freesia
68. Fritillaria püvilill
69. Galanthus lumikelluke
70. Galax karuleht
71. Gaultheria talihali, ”salal”
72. Genista leetpõõsas
73. Gerbera gerbera
74. Gladiolus gladiool
75. Gleichenia ”coral-fern”
76. Gloriosa roniliilia
77. Grevillea grevillea
78. Gypsophila kipslill
79. Hedera luuderohi
80. Helianthus päevalill
81. Heliconia helikoonia
82. Helleborus lumeroos
83. Hippeastrum ratsuritäht
84. Hordeum oder
85. Hosta hosta
86. Humulus humal
87. Hypericum naistepuna
88. Ilex iileks
89. Iris iiris, võhumõõk
90. Kniphofia tõrvikliilia
91. Lathyrus seahernes, lillhernes
92. Leucanthemum härjasilm
93. Leucojum märtsikelluke
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94. Liatris liatris
95. Lilium liilia
96. Linum lina
97. Limonium parkjuur
98. Matthiola levkoi
99. Molucella torbiklill
100. Monstera monstera
101. Myosotis lõosilm
102. Narcissus nartsiss
103. Nelumbo lootos
104. Nerine neriine
105. Nigella mustköömen
106. Ornithogalum linnupiim
107. Paeonia pojeng
108. Papaver magun
109. Phoenix datlipalm
110. Phlox leeklill, ”floks”
111. Phormium linaliilia
112. Physalis füüsal
113. Pittosporum vaiguseemik
114. Polystichum astelsõnajalg, ”swordfern”
115. Protea prootea
116. Ranunculus tulikas
117. Rosa roos, kibuvits
118. Rumohra rumoora, ”nahkleht”
119. Ruscus ruskus
120. Scabiosa tähtpea
121. Sedum kukehari
122. Setaria kukeleib
123. Solidago kuldvits
124. Strelizia strelitsia, ”paradiisilinnulill”
125. Tillandsia tillandsia
126. Trachelium kaelakellukas
127. Tulipa tulp
128. Typha hundinui
129. Vinca igihali
130. Viola kannike
131. Xerophyllum karuhein
132. Zantedeschia kalla
133. Zea mais
134. Zinnia pruudisõlg

Kuivtaimed
1. Achillea raudrohi
2. Amaranthus rebashein
3. Ammobium toonelill
4. Anaphalis hõbeleht
5. Bracteantha õlelill
6. Briza värihein
7. Celosia mätashari
8. Consolida varesjalg
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9. Craspedia varblill
10. Dipsacus uniohakas
11. Echinops mesiohakas
12. Eryngium ogaputk
13. Gomphrena kerarebashein
14. Helipterum päikesetiib
15. Hordeum oder
16. Lagurus jänesesaba
17. Lavandula lavendel
18. Limonium parkjuur
19. Lonas loonas
20. Lunaria kuukress
21. Molucella torbiklill
22. Nigella mustköömen
23. Papaver magun
24. Phalaris paelrohi
25. Physalis füüsal
26. Setaria kukeleib
27. Stipa stepirohi
28. Zea mais

Potililled
1. Abutilon abuutilon

2. Achimenes leitselill
3. Adiantum adiantum
4. Aechmea ekmea 
5. Aeonium kestvik
6. Agave agaav
7. Aglaonema aglaoneema
8. Alocasia alokaasia
9. Aloe aaloe
10. Anigozanthos kängurukäpp
11. Anthurium flamingolill
12. Araucaria araukaaria
13. Asparagus aspar
14. Aspidistra lehtliilia
15. Asplenium raunjalg
16. Aucuba aukuuba
17. Begonia begoonia
18. Billbergia bilbergia
19. Brugmansia inglitrompet
20. Calathea tiigerlehik
21. Calceolaria kinglill
22. Camelia kameelia
23. Campanula kellukas
24. Capsicum paprika
25. Cattleya katleia
26. Cereus sammaskaktus
27. Ceropegia laternlill
28. Cissus tsissus
29. Clerodendrum saatusepuu
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30. Clivia kliivia
31. Chamaerops kääbuspalm
32. Chlorophytum rohtliilia
33. Citrofortunella kalamondiinipuu
34. Citrus tsitrus
35. Cocos kookospalm
36. Codiaeum ebakrooton
37. Coffea kohvipuu
38. Columnea kolumnea
39. Cordyline tõlvpuu
40. Corynocarpus tõlvviljak
41. Crassula turdleht
42. Crocus krookus
43. Crossandra krossandra
44. Cryptanthus peitõis
45. Ctenanthe sugalill
46. Cupressus küpress
47. Cycas palmlehik
48. Cyclamen alpikann
49. Cymbidium tsümbiidium
50. Cyperus lõikhein
51. Cyrtanthus ambõis
52. Davallia jänesejalg
53. Dendrobium dendroobium
54. Dieffenbachia diifenbahhia
55. Didymochlaena loorjalg
56. Dionaea kärbsepüünis
57. Dischidia diskiidia
58. Dracaena draakonipuu
59. Echeveria soomuslehik
60. Erica eerika
61. Euphorbia piimalill
62. Eustoma preeriakell
63. Exacum sinisilm
64. Fatshedera fatseedera 
65. Ficus viigipuu
66. Fittonia pitslehik
67. Fuchsia fuksia
68. Gardenia gardeenia
69. Gasteria gasteeria
70. Guzmania gusmaania
71. Haemanthus verilill
72. Hatiora lihavõttekaktus
73. Haworthia havortia
74. Hedera luuderohi
75. Hibiscus hibisk
76. Hippeastrum ratsuritäht
77. Howea kentiapalm
78. Hoya vahalill
79. Hyacinthus hüatsint
80. Hydrangea hortensia
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81. Hypoestes täpplehik 
82. Impatiens lemmalts
83. Ixora iksoora 
84. Jasminum jasmiin
85. Jatropha jatrofa 
86. Juncus luga
87. Kalanchoe kalanhoe
88. Laurus loorberipuu
89. Leptospermum lõunamürt
90. Licuala vandepalm
91. Lithops kivilehik
92. Livistona lehvikpalm
93. Ludisia ludiisia
94. Mandevilla mandvill
95. Mamillaria näsakaktus
96. Maranta maranta
97. Mascarena trummipalm
98. Medinilla korallpõõsas
99. Miltonia miltoonia
100. Monstera monstera
101. Murraya muraia
102. Musa banaan
103. Muscari kobarhüatsint
104. Myrtus mürt
105. Narcissus nartsiss
106. Nematanthus urnõis
107. Neoregelia neoregeelia
108. Nepenthes kanntaim
109. Nephrolepis nefroleep
110. Nerium oleander
111. Nertera korallmari
112. Nidularium nidulaarium
113. Nolina noliina
114. Oncidium ontsiidium
115. Opuntia paksjalg
116. Pandanus pandan e. kruvipuu
117. Paphiopedilum veenusking
118. Pachira pahhiira
119. Passiflora kannatuslill
120. Pelargonium pelargoon
121. Pellaea pellea
122. Peperomia peperoomia
123. Pericallis (Cineraria) tsineraaria
124. Phalaenopsis kuuking
125. Philodendron filodendron
126. Phoenix datlipalm
127. Pilea piilea
128. Platycerium sarvsõnajalg
129. Polyscias tarasarik
130. Primula priimula
131. Pteris äärisjalg
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132. Radermachera pasunapuu
133. Rhipsalis helmekaktus
134. Saintpaulia säntpoolia
135. Sansevieria havisaba
136. Sarracenia näpitslill
137. Saxifraga kivirik
138. Schefflera sõrmlehik
139. Schlumbergera jõulukaktus
140. Scindapsus nõelköis
141. Scirpus kõrkjas
142. Sedum kukehari
143. Selaginella selaginell
144. Senecio ristirohi
145. Sinningia sinningia
146. Solanum maavits
147. Soleirolia(Helxine) helksiine
148. Spathiphyllum tõlvlehik
149. Stapelia stapeelia
150. Stephanotis pärgväändik
151. Streptocarpus keerdviljak
152. Tillandsia tillandsia
153. Tradescantia tradeskantsia
154. Vanda vanda
155. Vriesea vriisea
156. Yucca tääkliilia
157. Zamioculcas sulgvõhk

Puud ja põõsad
Okaspuud
1. Abies nulg
2. Chamaecyparis ebaküpress
3. Juniperus kadakas
4. Picea kuusk
5. Pinus mänd
6. Pseudotsuga ebatsuuga
7. Taxus jugapuu
8. Thuja elupuu
Lehtpuud
1. Acer vaher
2. Aesculus hobukastan
3. Alnus lepp
4. Betula kask
5. Fagus pöök
6. Fraxinus saar
7. Malus õunapuu
8. Populus pappel
9. Prunus kirsipuu, ploomipuu, toomingas, mandlipuu
10. Quercus tamm
11. Salix remmelgas
12. Sorbus pihlakas
13. Tilia pärn
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14. Ulmus jalakas
Lehtpõõsad
1. Amelanchier toompihlakas
2. Aronia aroonia
3. Berberis kukerpuu
4. Buxus pukspuu
5. Callicarpa iluviljak
6. Chaenomeles ebaküdoonia
7. Cornus kontpuu
8. Corylus sarapuu
9. Crataegus viirpuu
10. Erica eerika
11. Euonymus kikkapuu
12. Forsythia forsüütia
13. Gaultheria talihali
14. Hippophae astelpaju
15. Hydrangea hortensia
16. Laburnum kuldvihm
17. Ligustrum liguster
18. Mahonia mahoonia
19. Philadelphus ebajasmiin
20. Physocarpus põisenelas
21. Rhododendron rododendron
22. Ribes sõstar
23. Rosa kibuvits
24. Salix paju
25. Sambucus leeder
26. Spiraea enelas
27. Symphoricarpus lumimari
28. Syringa sirel
29. Weigela veigela
30. Viburnum lodjapuu

Ronitaimed
1. Actinidia aktiniidia
2. Clematis elulõng
3. Lonicera kuslapuu
4. Parthenocissus metsviinapuu
5. Vitis viinapuu

Suvelilled (konteiner- ja amplitaimed)
1. Ageratum päsmaslill
2. Antirrhinum lõvilõug
3. Begonia begoonia
4. Bellis kirikakar
5. Brachycome tukalill
6. Calendula saialill
7. Celosia mätashari
8. Chrysanthemum neitsikummel
9. Convolvulus kassitapp
10. Dahlia daalia
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11. Dianthus nelk
12. Diascia kaksikkannus
13. Gazania gasaania
14. Gypsophila kipslill
15. Heliotropium heliotroop
16. Impatiens lemmalts
17. Leucophyta padipõõsas
18. Lobelia lobeelia
19. Lobularia kivikilbik
20. Lysimachia metsvits
21. Mimulus pärdiklill
22. Myosotis lõosilm
23. Petunia petuunia
24. Phlox leeklill
25. Portulaca portulak
26. Salpiglossis trompetlill
27. Sanvitalia sanvitaalia
28. Salvia salvei
29. Schizanthus libliklill
30. Senecio ristirohi, “viltleht”
31. Solenostemon (Coleus) kirinõges
32. Sutera (Bacopa) suutera
33. Tagetes peiulill
34. Tropaeolum mungalill
35. Verbena raudürt
36. Viola kannike, võõrasema
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