
1.Ettevõtluse alused. 
Õppematerjal: konspektid 
teemale

Auditoorne töö /20 akad.tund Loengud 

2.Turundus ja 
reklaam. Õppematerjal: 
konspektid teemale

Auditoorne ja praktiline töö /16 
akad.tund

Loengud ja praktilised Tööd: 1. 
Logo 2. Reklaami võimalus ja 
reklaamikuulutus 3. 
Konkurantide analüüs. 4. 
Turunduse tulemused ja  
hindamine

140 ak. t. ,sealhulgas auditoorse töö 140 ak.tundi ja praktilise  töö maht 40 ak. t.

12. Õppekeskkond ja õppevahendid
Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel 
aadressil Peterburi tee 50A, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. 
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja 
toolid,pabertahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).Klasside 
varustus uuendatakse iga 5 aasta järel ja rikke korral. Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, 
minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem inimest). Õppeklass valitakse vastavalt 
grupi suurusele.
13. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid

Õppe sisu Ülesehitus ja maht Peamised õppemeetodid

9. Õppe alustamise tingimused
Kursusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus

10. Õppe  maht: 140 akadeemilist tundi
11. Õppe ülesehitus

Kursuse läbinuna on õppuril teadmised ja oskused, mis on vajalikud  ettevõtlusega tegelemiseks ja 
selle korraldamiseks Eestis

7. Õpiväljundid
Kursuse lõppedes õpilane: mõistab Eestis ettevõtluse korraldamise aluspõhimõtteid; teab Eesti 
maksundust, äri- ja töösuhteid reguleerivate seaduste põhinõudeid; mõistab turunduse 
põhimõtteid; kasutab turundusmeetodeid; teab raamatupidamise seaduse põhinõudeid; mõistab 
raamatupidamismeetodeid; analüüsib finantsaruandeid; mõistab äriplaani koostamise põhimõtteid 
toetuste saamiseks vastavalt EAS-i ja Töötukassa nõuetele.

8. Sihtgrupp
Ettevõtluskursused on neile, kes plaanivad luua ja juhtida Eestis oma eraettevõtet ja tahavad 
omandada selleks vajalikke teadmisi.

4. Õppekavarühm: Ärindus ja haldus
5. Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Ärikorralduse spetsialist, tase 5
6. Eesmärk

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: BT Ärikool
2. Majandustegevusteade nr.: 214280
3. Õppekava nimetus: Ettevõtluskoolitus



14. Materjalid

Kasutatud kirjandus:
15. Hindamine ehk

5. Finantsanalüüs.  
Õppematerjal: konspektid 
teemale

Auditoorne töö /12 akad.tund.  
Praktiline töö 8 akad.tund

Loengud ja praktiline töö 
"Aastaaruanne analüüs"

6.Äriplaani väljatöötamine. 
Õppematerjal: konspektid 
teemale

Loengud praktiline töö 
koolikeskkonnas/40 ak. tund

Kursuse läbimise käigus paneb 
õppija paika oma äriidee, 
kohandab seda ning loob, 
alustamiseks mõeldud toetuse 
taotlemiseks Eesti Töötukassast 
või EAS-ist, äriplaani. Iga 
läbitava teema järel, vormistab 
õppija kodutööna äsjaläbitud 
teemale vastava äriplaani punkti 
ning saadab selle hindamiseks 
õppejõule. Kursuse lõpuks peaks 
õppijal valmis saama 
umbkaudne äriplaan.

3.Töötajate motiveerimine, 
tööõigus, tööohutus. 
Õppematerjal: konspektid 
teemale

Auditoorne töö /20 akad.tund Loengud

4.Raamatupidamisarvestus. 
Õppematerjal: konspektid 
teemale ja kirjalikud ülesanned

Auditoorne töö ja praktiline töö 
/32 akad.tund

Loengud kursuse teemadel ja 
praktilised tööd. PRAKTILINE 
TÖÖ 1: testülesannete 
lahendamine - raamatupidamise 
kannete tegemine, tulude ning 
kulude sisestamine 
kasumiaruandesse ja 
kahjumiaruande tegemine. 
PRAKTILINE TÖÖ 2: Põhivara 
arvestuskaartide täitmine ja 
amortisatsiooni arvestamine. 
PRAKTILINE TÖÖ 3: 
Valmistoodete omahinna 
arvestus ja laoseisu 
arvestuskaartide täitmine. 
PRAKTILINE TÖÖ 4: Töötajate 
palga ja muude maksude 
arvestus



Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi koolituse läbimise kohta 
väljastamisega; Koolituse  edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides 
17. Väljastatavad dokumendid
Lõputunnistus väljastatakse kui õppija on edukalt lõpetanud koolituse ning tal on täidetud  
tingimused kirjeldatud  käesoleva dokumendi punktis 15. Õppija saab tõendi koolituses osalemise 
või selle läbimise kohta  juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui  80% õppetundides ning tal on  
täitnud  vähem kui  80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja 
maht  ning teised Täienduskoolituse standardiga  kindlaksmääratud andmed .

18. Koolitaja kvalifikatsioon
Koolitajad omavad kõrgharidust või kutseharidus ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal ja 
soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutset.

Hindamise ehk  1-3 teemad：Õppija sooritab kontrolltöö, mille käigus tuleb vastata teemade kohta 
käivatele küsimustele. Kontrolltöö tulemus loetakse positiivseks, kui õppija vastab 70% küsimustest 
õigesti.
Hindamise ehk  4 teem：Teadmiste kontrollimiseks, lahendab õppija testi, milles on küsimused 
läbitud teemade kohta. Testi tulemus loetakse positiivseks, kui õppija vastab 70% küsimustest 
õigesti.
Hindamise ehk  5 teem: õppija lahendab 3st praktilisest ülesandest koosneva kontrolltöö,  arvestab 
põhilised finants koeffitsientid ja teeb finantsprognoos
Hindamise ehk  6 teem: Kursuse läbimise käigus paneb õppija paika oma äriidee, kohandab seda 
ning loob, alustamiseks mõeldud toetuse taotlemiseks Eesti Töötukassast või EAS-ist, äriplaani. 
Juhindudes nõuetest, mis on esitatud Eesti Töötukassa ja EASi poolt, hindab ja kohandab õppejõud 
kõiki äriplaani punkte. Iga täidetud punkti eest saab õppija ühe punkti. Õpitulemus loetakse 
positiivseks, kui õpilane on saanud ühe punkti vähemalt 70% äriplaani punktide eest. 

16. Õppe lõpetamise tingimused


