
                                                                                                      
 

  

                 Kinnitan 

     …………... 

Tanel Linnus 

direktor 

 

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus:  

 

Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine 

Õppekavarühm:  

 

Juhtimine ja haldus 

Õppekeel: 

 

Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded 

Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, kellel on tahe või vajadus osata koostada 

äriplaani ning ettevõtlusega alustada soovijad.  
 
Õpingute alustamise tingimused: Kasuks tulevad arvutiga töötamise algoskused. 

Eesmärk ja õpiväljundid 

Koolituse lõppedes on õppija omandanud ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised ja 

praktilised oskused äriplaani koostamiseks. Koolituse lõpuks on valminud nõuetekohane 

äriplaan, mis on ettevõtte käivitamise aluseks. 

Koolituse lõpuks õppija: 

 teab ettevõtlusalaseid põhimõisteid, ettevõtluse ülesandeid, protsesse ja –vorme ning 

mõistab turumajanduse aluseid ja oskab neid teadmisi kasutada äriplaani koostamisel; 

 analüüsib oma äriideed, mõistab äriplaani koostamise vajadust; 

 tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri ning rakendab oskused äriplaani 

koostamisel; 

 teab äriseadustiku ja muude vajalike õigusaktidega sätestatud nõudeid ning oskab neid 

rakendada; 

 oskab asutada ettevõtet; 

 teab ärieetikat ja tunneb personalijuhtimise aluseid; 

 tunneb raamatupidamise põhialuseid ja koostab algdokumendid; 

 prognoosib ettevõtte kulud ja tulud, mõistab finantsjuhtimise aluseid; 

 mõistab maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid; 

 teab turunduse põhimõtteid; 



                                                                                                      
 

  

 tunneb tööohutuse ja tervishoiu nõudeid; 

 mõistab ettevõtluse ja äritegevusega seotud riske ja võimalusi ning koostab 

riskianalüüsi; 

 on koostanud nõuetele vastava ja teostatava äriplaani; 

 on esitanud ja kaitsnud äriplaani. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga 

Väikeettevõtja tase 5 kehtib kuni 9.5.2022 tööosad A.2.1; A.2.2; A.2.3; A.2.6 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  120 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:  

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 
90 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 30 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus 

Õppe sisu:  

Auditoorne töö: 90 tundi  

Õppe sisu (teemad ja alateemad): 

1. Ettevõtluse alused, ettevõtte asutamine 12 tundi 

 Ettevõtluse olemus ja eesmärk, ettevõtlikkus ja ettevõtjate roll majanduses 

 Ettevõtja isiksuse omadused ning kujunemise eeldused 

 Ettevõtte juriidilised vormid, nende erinevused 

 Äriseadustiku nõuded 

 Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja 

tegevusload) 

 Ettevõtte tegevusala, EMTAK koodi valimine 

 Kuidas valida ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukohta?  

 Millised on ettevõtte eesmärgid, missioon, visioon ja kuidas neid sõnastada 

 Olulised infokanalid, tugistruktuurid ja toetavad organisatsioonid alustavale 

ettevõtjale. Toetuse taotlemise võimalused 

 

2. Äriidee analüüs, äriplaani koostamise põhimõtted 18 tundi 

 Äriidee – kuidas head äriideed ära tunda ja kuidas seda edasi arendada 

 Ärikeskkonna analüüs, mis mõjutab ettevõtte tegevust ja mida ettevõtja ise 

mõjutada ei saa 

 Konkurentide analüüsi koostamine 

 SWOT analüüs loodavale ettevõttele 

 Sammud äriideest äriplaanini 

 Äriplaani osad ja kuidas seda koostada 



                                                                                                      
 

  

 Millised on äriplaanide sagedasemad vead ja kuidas neid ennetada 

 Äriplaani elluviimise ja ettevõtte käivitamise tegevuskava 

 Riskide hindamine, riskianalüüsi koostamine 

 

3. Toode ja turundus 12 tundi 

 Turu analüüs ja prognoos, kliendirühmad 

 Sihtrühma määramine ja analüüs ja prognoos, toote või teenuse kirjeldamine 

lähtudes sihtrühma vajadustest 

 Toote/teenusdisain 

 Hinnastrateegia 

 Müügiplaani koostamine 

 Turunduskanalid, -tööriistad ja valikud 

 

4. Personalijuhtimine ja tööõigus 12 tundi 

 Töötajate palkamine- vajaduse hindamine ja töökultuur 

 Töölepingu seadus. Võlaõigusseadus. Lepingute tüübid- tööleping, 

käsundusleping, töövõtuleping- lepingute sõlmimine ja poolte õigused ning 

kohustused  

 Töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus 

 Tööjõukulude arvestamine 

 Tööohutuse ja töötervishoiualane korraldus ettevõttes 

 

5. Raamatupidamise ja finantsjuhtimise alused, maksustamine 30 tundi 

 Raamatupidamise põhialused, raamatupidamise seadus ja sise-eeskiri 

 Ostu ja müügiarved, algdokumentide koostamine 

 Tulude-kulude arvestus, rahavoogude planeerimine, bilanss, kasumiaruanne jt 

finantsaruanded , finantsprognooside koostamine 

 Eelarve koostamine, investeeringute planeerimine ja tasuvusanalüüs 

 Ettevõtlusega seotud maksud 

 

6. Äriplaani esitlemine, kaitsmine, tagasiside 6 tundi 

 

Iseseisev töö: 30 tundi 

Nõuetekohase äriplaani koostamine 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:    

Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeklassid, kus on olemas kõik täiendusõppeks 

vajaminevad töövahendid ja sisustus. Õppetöö toimub valdavalat arvutiklassis. 

Õppekeskkond vastab töö- ja tervishoiunõuetele.       

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja- kriteeriumid, väljastatavad 

dokumendid: 

Koolitusel osalemine (vähemalt 75%)  

Hindamismeetod: iseseisvate ja rühmatööde sooritamine, äriplaani koostamine ja kaitsmine 

Hindamiskriteerium: õpiväljundid on saavutatud ning nõuetele vastav äriplaan koostatud ja 

kaitstud.                                            

Tunnistus (õpiväljundite saavutamisel ja äriplaani kaitsmisel). Tõend väljastatakse 75% 

koolitusel osalemisel ilma äriplaani lõpliku koostamise ja kaitsmiseta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



                                                                                                      
 

  

 

 

5. Koolitaja andmed (koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või 

töökogemuse kirjeldus) 

Mehis Adamson: IUA majandusõiguse bakalaureusekraad ja IUA õigusteaduse magistrikraad 

(cumlaude). Ta on ennast täiendanud Helsingi Ülikoolis, saanud EMI pankrotihalduri kutse, 

stažeerinud Tamperes ja Oslos. Alates 2010 aastast töötab Võrumaa Kutsehariduskeskuses 

õigusainete õpetajana ja on kooli nõukogu liige. Ettevõtjana omab rohkem kui 20 aastast 

praktilist kogemust ja tal on enam kui 25 aastat ärikogemusi nii Vene Föderatsioonist kui Eesti 

Vabariigist. 2007 aastast alates on ta ActumConsult OÜ õigusbüroo jurist. Mehis on olnud 

ABV Linnaarendus OÜ toimkonna liige ja Heating Expert OÜ toimkonna liige. Õigusalane 

pidev kohtupraktika on tal alates 1999. aastast. Tartu Rahvaülikoolis töötanud täiskasvanute 

koolitajana alates 2014. aastast. 

Merike Prätz: Eesti Maaülikooli ettevõtluse ja ökonoomika magistrikraad (cumlaude). Ta on 

oma oskusi ja teadmisi pidevalt täiendanud raamatupidamise, suhtlemise, meeskonnatöö ja 

pedagoogika  valdkonnas ning viinud läbi mitmeid koolitusi raamatupidamise alustest 

kuluarvestuse ja aastaaruannete koostamiseni. Merike on  alates 2000. aastast andnud 

raamatupidamisalaseid konsultatsioone juriidilistele ja füüsilistele isikutele, töötanud Võrumaa 

Kutsehariduskeskuses kutseõpetajana raamatupidamise, maksunduse, finantsjuhtimise – ja 

analüüsi ning olnud majandusõpetuse õpetaja Vana-Antsla Kutsekeskkoolis ja Antsla 

Gümnaasiumis. Ta on juhendanud ja retsenseerinud Tallinna Majanduskooli, Võrumaa 

Kutsehariduskeskuse ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õpilaste lõpu- ja diplomitöid 

finantsanalüüsi- ja juhtimise teemadel. Ettevõtjana (FIE) kogemus aastast 2005.  

Piia Pääso: Tartu Ülikooli majandusteaduste ärijuhtimise turundusõppesuuna 

bakalaureusekraad ja sotsiaalteaduste haldusjuhtimise eriala magistrikraad. Piia on alates 2011 

aastast Polli aiandusuuringute keskuse juhataja, tema tööks on keskuse arendamine juhtimine 

ja igapäevatöö korraldamine; lisaks ERDF kompetentsikeskuste arendamise meetme projektide 

juhtimine ja uute projektide algatamine, ettevõtjate ja teadusasutuste koostöö arendamine. Tal 

on koolitamise, arendusprojektide ja äriplaani koostamise ning juhendamise kogemus alates 

aastast 2003. 

 

 

 

Õppekava registrinumber:  

Õppekava koostaja: Annika Kuus 

 

Kooskõlastatud: 

 

Siret Lillemäe 

arendusjuht 

 

 


