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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
Õppeasutus:

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

Õppekava nimetus:

Alustava väikeettevõtja koolitus

Õppekeel:

Eesti keel

Koolituse sihtrühm: Erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud ja
aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+;
• isikud, kes soovivad alustada või on alustanud tegevust ettevõtjana ning
soovivad täienda oma ettevõtlusalaseid teadmisi.
Õppe alustamise nõuded: Koolitusele osalema on oodatud eelneva ettevõtlusalase
kogemuseta alustavad ettevõtjad ning vähekogenud vastalustanud
ettevõtjad.
Õppegrupi suurus: 12 inimest
Õpiväljundid:
Õppeprotsessi lõpuks on õppija omandanud järgmised kompetentsid:
•
•
•
•
•

koostab oma äriideest äriplaani, arvestades Töötukassa poolt kehtestatud nõudeid ja
ideest tuleneva toote/teenuse prototüübi;
mõistab ettevõtlusega seotud riske, oskab neid ära tunda ning ennetada;
planeerib finantsjuhtimise ja raamatupidamise;
teab äritegevust reguleerivaid ja mõjutavaid õigusakte;
teab, kuidas registreerida ettevõte Ettevõtlusregistris (e-äriregistris).

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

60

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus
vormis)

30

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

30

Koolituse sisu:

Teemad

Auditoorse töö teemad

sissejuhatus ettevõtlusesse

äriidee ja ettevõtlusega alustamine
äriplaani koostamine ja
vormindamine
toode ja teenus ning neile prototüübi
loomine

turundus ja müük

raamatupidamise korraldamine
väikeettevõttes
finantsplaneerimine;
ettevõtluse juriidiline taustsüsteem
(tööseadusandlus, maksud,
võlaõiguslikud lepingud);
KOKKU

Praktilise töö lühikirjeldus

Ms on ettevõtlus, mis on
ettevõtja omadused, miks
Oma idee tutvustamine ja
alustada ettevõtlusega
esitlemine
Mis on äriidee, kuidas äriideed
sõnastada, kelle probleemi ja
kuidas äriidee lahendab.
Ärimudeli koostamine
Ülevaade äriplaani osadest,
näited, arutelud
Äriplaani koostamine
Toote ja teenuse omadused,
kuidas arendada
toodet/teenust, kuidas klient
tarbib toodet/teenust.
Klienditeekonna kaardistamine
Mis on turundus ja müük,
kuidas koostada
Müügikirja koostamine,
turundusplaani, kuidas valida
müügikõne ettevalmistamine,
õiged kanalid, kuidas korraldada
turunduskanalite valik,
müük.
kliendiprofiili loomine
Ülevaade väikeettevõttele
rakenduvatest
Bilansi koostamine,
raamatupidamise nõuetest ja rahavoogude aruande ja
meetoditest
kasumiaruande koostamine,
Kuidas ja miks koostada
finantsprognoose
Finantsprognooside koostamine

Ülevaade töölepinguseadusest
ja võlaõigusseadusest

Töölepingu koostamine,
käibemaksudeklaratsiooni
täitmine,

30

30

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppemeetoditeks on: loeng, arutelud, juhitud diskussioonid,
grupitööd, praktilised ülesanded, seminarid, vaatlus ja simuleeritud situatsioonid.
Auditoorse töö tunnid viiakse läbi kooli tavaklassis.
Praktilise töö tunnid viiakse läbi nii tava kui ka arvutiklassis
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Hindamine on mitteeristav (arvestatud, mittearvestatud).
Hindamisviisid ja kriteeriumid: Äriplaan (esitatud äriplaan sisaldab olulisi teemasid:
toode/teenus, ettevõtte eesmärgid, turundusplaan, finantsprognoosid, turuülevaade,
meeskond ja riskianalüüs).
Ärimudel (esitatud on täidetud Osterwalderi ärimudeli lõuend või mõne muu metoodika
alusel

Koolitaja andmed: Aare Raev, aareraev@gmail.com
Haridus: Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, ärijuhtimine.
Mitmekülgsed kogemused ettevõtluses:
- on avanud müügiesinduse ja kohviku
- läbi viinud erinevaid üritusi ja projekte
- Pärnu ideelabori co-founder
- juhtinud 4 aastat Ettevõtliku Pärnaka programmi
- tegeleb ettevõtluse arengu alaste küsimustega Pärnu linnavalitsuses
- on väike investor ja tegeleb interneti kaubandusega

Kristo Tõnissoo, kristotonissoo@gmail.com
Haridus: Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, ettevõtlus- ja projektijuhtimine.
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, teenuse disain- ja juhtimine magistrant.
Mitmekülgsed kogemused ettevõtluses ja ettevõtete nõustamisel:
- aidanud käivitada tootmisettevõtet
- tegelenud turundus- ja müügijuhtimisega
- läbi viinud erinevaid ettevõtlusega seotud üritusi ja projekte
- investeeringute ja ekspordi konsultant Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses
- on väike investor

