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ÄRI ALUSTAMINE 

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA  

 

ÜLDANDMED 

Õppekava 

nimetus 

Alustava ettevõtja baaskoolitus  

Õppekavarühm   Juhtimine ja haldus  

Õppekeel Vene keel 

Koolituse maht: 56 akadeemilist tundi, s.h. 16 akadeemilist tundi auditoorne töö ja 24 akadeemilist 

tundi praktilise töö 16 akadeemilist tundi iseseisevtöö 
 

KOOLITUSE SIHTGRUPP JA ÕPIVÄLJUNDID 

Sihtrühm: algajad, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi 

äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks;  

kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte 

arendamiseks ja laiendamiseks.  

 

Gruppi suurus: 12 inimest 

Õppe 

alustamise 

nõuded: 

Äriidee olemasolu ning arvuti kasutamise algteadmised  

Enne registreerumist tutvumine korraldaja koolitusel osalemise tingimustega. 

Õppekava 

koostamise alus: 

Koolitus on seotud kutsestandardi väikeettevõtja, tase 5 (kinnitatud 01.09.2014) 

kompetentsidega B.2.1 Äritegevuse kavandamine 

Eesmärk  koolituse lõpuks koolituse läbinu saab aru ettevõtjaks kujunemise protsessist, 

ettevõtjaks olemisest, ettevõtlikkuse eeldustest äriideest kuni teostuseni. 

Koolituse lõpptulemusena koolituse läbinu oskab koostada ettevõtte loomiseks 

vajalikku äriplaani ja teab selle põhimõtteid, nõudeid ja etappe.   

Õpiväljundid  Edukas koolituse läbinu 

- teab ettevõtlusalaseid põhimõisteid, protsesse ja vormid 

- oskab analüüsida äriideed 

- tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri 

- tunneb turunduse põhimõtteid 

- oskab äriprotsessi alustamise tegevuskava koostada, kavandades tootmise, 

hangete, müügi, juhtimise jm ning määrates viisi kliendirühmadeni jõudmiseks; 

ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHRNDID 

Õppekeskkond  koolitus toimub veebipõhiselt, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühenduse 

olemasolu.  

 e-kursus „Äri alustamine“ Google Classroom keskkonnas 

https://classroom.google.com/w/NTM5OTkyMzA0MzNa/t/all 

äriplaan koostatakse IPlanneri keskkonnas, https://www.iplanner.net/ 

Õppevahendid: õpilase poolt on vajalik tagada arvuti ja Internetiühenduse olemasolu. 

Õppematerjalid: Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid, mis 

on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade 

kohta. Materjalid on võimalik peale koolituse lõppu kasutada õpitu kordamiseks 

ning oma teadmiste iseseisvaks edasiarendamiseks. Õppematerjalid on 

osalejatele tasuta. 

 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTY0MDIyMjg5NzEz
https://classroom.google.com/w/NTM5OTkyMzA0MzNa/t/all
https://www.iplanner.net/


ÕPPESISU  

Teema nimetus Sisu lühikirjeldus 

Sissejuhatus 

ettevõtlusesse 

4t  

Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine;  

Ettevõtja isiksuse omadused, ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud 

oskused ja omadused, eneseanalüüs;  

Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek;  

Ettevõtluse erinevad vormid(FIE; TÜ, UÜ; OÜ; AS);  

Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud;  

Ülevaade Äriseadustikust;  

Äriplaan, äriidee 

analüüs 

Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks;  

Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal; 

4t Ettevõtte planeerimine. Ärimudeli väljatöötamine;  

Ettevõtte missioon, visioon tema tulevikust ning tegevuse eesmärgid;  

Tutvumine äriplaaniga;  

Tegevuse planeerimine strateegia väljatöötamine;  

Äriplaani struktuur;  

Ettevõtte käivitamiseks vajalike ressursside hinnang;  

 

Toode ja teenus 

4t 

Toode ja teenus, toodete kujundamise alused;  

Toote elutsükkel ja selle juhtimine;  

Hinnastamine ja omahinna arvutused  

Toote loomise ja teenuse osutamise kava  

Konkurents 

4t 

Konkurentsianalüüsi alused  

Konkurentide liigitus  

Hinnavõrdlus  ja  -kujundus  konkurentidega võrreldes  

Konkurentsianalüüsi andmeallikad 

Turunduse alused 

4t 

Toode ja turundus: 

Turunduse olemus ja tema olulisus ettevõttes;  

Müügikoht ja jaotuskanalid. Jae ja hulgimüük. Isiklik müük;  

Reklaam ja müügitoetus. Hind ja  

hinnaeesmärgid, hindade kujundamise alused; 

Raamatupidamise 

põhialused:  

4t 

Raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine;    

Kassa ja tekkepõhine raamatupidamine.  

Bilansi, tundi kasumiaruande ja rahavoogude aruanne; 

Maksunduse 

alused:  

4t 

Maksude olemus ja liigitused  

Põhilised tööjõumaksud ja riiklikud maksud  

Maksumäärad ja maksude tekkimise kohad maksuseadused 

Finantsplaneerimin

e ja tasuvusanalüüs:  

8t 

 

 Rajatava ettevõtte finantsplaanid:  

majandusarvestuse korraldus;  

Rahavoogude prognoos, investeeringute tasuvuse arvutus;  

Väikeettevõtte igapäevane finantsjuhtimine; 

  

Tööõigus:  

4t 

Töölepingu vormistamine ja lõpetamine;  

Töölepingu erinevad vormid ja nende näidised;  

Töövõtja ja –andja õigused ja kohustused; 

Seaduste tundmaõppimine 

Äriplaanide 

koostamine 

Töö äriplaaniga. Individuaalne juhendamine;  

Äriplaanide hindamine; 

Äriplaanide 

kaitsmine. 

Suuline kaitsmine 

 

 

  



NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS 

Õpilane loetakse kursuse lõpetanuks, kui ta on täitnud järgmised kriteeriumid: 

vähemalt 80% õppekava läbimine ehk 48 kontakttundi ning koostatud äriplaan  

Koolituse läbinutele väljatakse tõend koolitusel osalemise kohta. 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend) 

 

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid   

  

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  

Iseseisvate tööde  

esitamine  

Kodused tööd on esitatud tähtajaliselt ja läbi analüüsitud koolitajaga, koolitaja 

tehtud parandused ja ettepanekud on arvesse võetud, koolitaja on hinnanud 

iseseisvad tööd arvestatuks.  

Suuline äriplaani  

kaitsmine  

Äriplaan on esitatud õigeaegselt ja ette kantud kõikide osalejate juuresolekul. 

Koolitaja on antud äriplaanile positiivse hinnangu.  

Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 

Jelena Zabegajeva, jelena.zabegajeva@gmail.com  , Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse äriteenuste 

erialade kutseõpetaja, magistrikraad  (kutseõpetaja, TU, 2003; kaubatundmine ja müük, LKI 1984). . 

Täiskasvanute koolituskogemus  alates perioodist 1999 (-2020). Andragoog V kutsetase. 

 

Kontaktisik:  Jelena Zabegajeva, koolituse kuraator, camen.pluss@gmail.com , +37253406815  

 

Viimati muudetud:  

Õppekorralduse alused:  

Kvaliteedi tagamise alused:  

Õppekava on kinnitatud 12.02.2021  

  

 

 

mailto:jelena.zabegajeva@gmail.com
mailto:camen.pluss@gmail.com
http://www.camen.eu/index/kursuste-labiviimise-kordca/0-31
https://lingid.ee/WK1mH

