
Täienduskoolitusasutuse 

nimetus 

Macte Täienduskoolituskeskus 

Õppekava nimetus Väikeettevõtja ja äriplaani koostamine 

Õppekavarühm Juhtimine ja haldus 

Õppekava koostamise alus Kutsestandardid: Väikeettevõtja, tase 5 

Õppe kogumaht Kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest on 120 ak. tundi auditoorset 

õppetööd ja 40 ak. tundi iseseisvat tööd. 

Sihtrühm Koolitusele on oodatud: 

 ettevõtlushuvilised  

 inimesed, kellel on äriidee, kuid ei tea, kuidas seda teostada 

 alustavad ettevõtjad, kes soovivad koostada äriplaani toetuste 

taotlemiseks 

Õppe alustamise tingimused  vähemalt keskharidus 

 äriidee olemasolu 

 soov luua oma ettevõtet 

 riigikeele oskus tasemel B2 ning vähemalt ühe võõrkeele oskus 

tasemel B1 

 digivahendite kasutamise oskus vastavalt digipädevuste 

enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele 

Õppe eesmärk Koolituse eesmärgiks on: 

 luua arusaam ettevõtte loomise erinevatest sammudest, selle 

võimalustest ja riskidest  

 anda ülevaade äriidee rahastamise võimalustest 

 analüüsida äriplaani koostamise aspekte 

 aidata kaasa äriplaani koostamisele 

Õppekeskkond Õppetöö viiakse läbi täiskasvanute õppimist toetavates koolitusruumides, 

turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Veebipõhine õpe 

toimub e-õppekeskkonnas, mis on turvaline ja kasutatav vaid 

koolitajatele ja õppijatele. 

Õpiväljundid Koolituse läbinu: 

 loob ja kujundab äriidee, määratleb sihtgrupi vajadused 

 analüüsib äriideed, arvestades konkurentsiolukorra 

arenguperspektiive 

 valib ettevõtlusvormi 

 koostab ettevõttele sobiva ärimudeli, strateegia ja äriplaani 

 analüüsib ettevõtte äritegevusega seotud võimalusi ja riske 

 teab erinevaid ettevõtte finantseerimisvõimalusi 



 teab ettevõtte loomise ja tegutsemise aluseid 

 oskab luua ettevõtet ja ellu viia oma äriideed 

 koostab raamatupidamise alg- ja koonddokumente vastavalt Eesti 

finantsaruandluse standardile ja õigusaktide nõuetele 

 arvestab omahinna ja kujundab müügihinna 

 omab ettekujutus kutseeksamist ja kutsestandardist  

Õppesisu 

 

1. Sissejuhatus ettevõtlusesse 

 ettevõtlusega alustamine 

 juriidilised vormid 

 ärimudeli arendus 

 ettevõtte strateegia ja tegevuskava 

 ettevõtte missioon 

 mina kui ettevõtja 

2. SWOT analüüs ja riskianalüüs 

 hetkeolukord turul 

 konkurentsianalüüs 

 vastutus ja riskid 

3. Turundus 

 reklaam ja müügikanalid 

 toote/teenuse jõudmine kliendini 

 müügipsühholoogia 

 turundusplaani koostamine 

4. Finatsjuhtimine ja majandusarvestus  

 ettevõtte finantseerimisvõimalused 

 raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine 

 ettevõtlusega seotud maksud (tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, 
muud maksud) 

 eelarve koostamine 

5. Ettevõtte juhtimine 

 juhi roll 

 meeskond ja partnerid 

 tööõigus ja tööohutus 

6. Äriplaani koostamine ja esitlus 



 äriplaani olemus 

 äriplaani struktuur 
 soovitused äriplaani koostamiseks 

 äriplaani koostamine ja selle kaitsmine 

7. Kutsestandard ja kutseeksam 

Õppemeetodid Loengud, juhitud diskussioon, probleemõpe, grupi- ja paaristöö 

Iseseisev töö Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist, 

saadud teadmiste kinnistamist ja kodutööde tegemist vastavalt õppejõu 

antud ülesannetele. 
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 Philip Kotler. Kotleri turundus. Tallinn 2002 

 Töötukassa äriplaani näidisjuhend  
 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks 

 

 äriplaani koostamine tuginedes oma olemasolevale äriideele ja 

selle kaitsmine. 

 Iseseisvate tööde õigeks tähtajaks esitamine 

 80%-line osavõtt koolituspäevadelt 

Väljastatavad dokumendid Macte Täienduskoolituskeskus väljastab ... 

 tunnistuse, kui õppija on osalenud auditoorses õppes vähemalt 

80% ulatuses ja täitnud lõpetamise nõuded täies mahus.  

 tõendi, kui õppe lõpetamise tingimused on täitmata ja/või õppija 

on osalenud auditoorses töös vähem kui 80% ulatuses. 

Koolitaja kompetentsust 

tagava kvalifikatsiooni või 

Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastavat haridust ja 

töökogemust. 
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