
 

TALLINNA MAJANDUSKOOLI ÕPPEKAVA 

Õppekavarühm Äriteenused 

Õppekava nimetus Väikeettevõtja 

Small Business Entrepreneur 

Mалый предприниматель 

Õppekava kood EHISes 139238 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 
EKR 4 

kutsekesk- 
haridus 

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

    X   

Õppekava maht (EKAP): 120 EKAP 

Õppekava koostamise 
alus: 

Kutsestandard väikeettevõtja, tase 5, mis on kinnitatud 
Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 01.09.2014 
otsusega nr 18 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 
„Kutseharidusstandard“ 
 

Õppekava õpiväljundid: Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, 
mis võimaldavad tegutseda väikeettevõtjana, ning täiendada end 
erialaselt ja osaleda elukestvas õppes. 
Õppekava õpiväljundid: 

 tuleb toime äritegevuse kavandamise, käivitamise, 
korraldamise ja arendamisega, lähtudes ärieetikast ning 
õigusaktidest; 

 rakendab tulemuslikult juhtimis- ja suhtlemisoskusi eesti ja 
inglise keeles, meeskonnatööd ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid väikeettevõtte tegevuse 
korraldamisel; 

 on võimeline vastutama väikeettevõttes mitmekülgsete  
tööülesannete eest, kavandades asjakohaseid muudatusi ja 
korraldades nende rakendamist, sh ettearvamatutes 
olukordades;  

 on väikeettevõtte töö korraldamisel ennast juhtiv ja 
tulemustele orienteeritud, lähtudes koostööst ja väärtustest, 
on ettevõtlik, osaleb aktiivselt meeskonnatöös. 

 

Õppekava rakendamine 
Õpe võib toimuda statsionaarse (koolipõhine ja töökohapõhine) ja mittestatsionaarse õppe 
vormis. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. 
 

Nõuded õpingute alustamiseks 
Väikeettevõtja õppekaval õpingute alustamise tingimus on keskhariduse olemasolu. 
Vastuvõtutingimused ja -kord määratakse kindlaks Tallinna Majanduskooli vastuvõtukomisjoni 
töökorra ja vastuvõtueeskirjaga. 
 



Nõuded õpingute lõpetamiseks 
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. 
 

Õpingute läbimisel omandatav 

kvalifikatsioon: Väikeettevõtja tase 5 

osakvalifikatsioon: puudub 

Õppekava struktuur 

1. Põhiõpingute moodulid: 

Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 5 EKAP 

 Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise 
protsessis. 

 Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist. 

 Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas. 

 Kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas toimimisel. 

 Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. 

Äritegevuse kavandamine ja käivitamine maht 34 EKAP, sh praktika 10 EKAP  

 Kujundab tooteidee ning kavandab müügiprotsessi vastavalt ettevõtte eesmärgile. 

 Koostab äriplaani, lähtudes ettevõtluskeskkonnast ja äriideest. 

 Mõistab ettevõtte asutamisprotsessi loogikat lähtuvalt ettevõtte asutamise 
protseduuridest ja põhimõtetest. 

 Mõistab organisatsiooni toimimise põhimõtteid äritegevuse käivitamisel lähtudes 
ettevõtte eesmärkidest. 

Äritegevuse korraldamine ja arendamine maht 26 EKAP, sh praktika 8 EKAP  

 Korraldab äritegevuseks vajalikud ressursid, järgides õigusakte ja ettevõtte eesmärke. 

 Korraldab turunduse ja müügiga seotud tegevused, lähtudes ettevõtte eesmärkidest. 

 Korraldab klienditeeninduse ja kliendisuhted, lähtudes ettevõtte eesmärkidest ja 
järgides õigusakte. 

 Koordineerib ettevõtte äritegevust, järgides ettevõtte eesmärke, õigusakte ning 
töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtteid. 

 Hindab ettevõtte äritegevust, vastavalt ettevõtte eesmärkidele, innovaatilisusele ja 
õigusaktidele. 

Tootearendus maht 12 EKAP, sh praktika 4 EKAP  

 Selgitab välja kavandatava keskkonnategurid lähtuvalt ettevõtte eesmärkidele. 

 Määratleb toote tasuvuse, lähtudes keskkonnateguritest. 

 Koostab tootearendusplaani vastavalt tasuvusanalüüsile. 

 Selgitab toote arendusvajaduse, lähtudes klientide tagasisidest. 
Finantsjuhtimine ja majandusarvestus maht 19 EKAP, sh praktika 6 EKAP 

 Töötab välja ettevõtte finantsjuhtimise plaani vastavalt õigusaktidele. 

 Korraldab ettevõtte finantsjuhtimist, lähtudes õigusaktidest. 

 Arvutab toodete omahinna, lähtudes kuludest. 

 Koostab ettevõtte eelarve, lähtudes ettevõtte äriplaanist. 

 hindab ettevõtte majandusseisundit, lähtudes ettevõtte tasuvusest, likviidsusest ja 
maksevõimelisusest. 

Eksporditegevuste arendamine maht 6 EKAP, sh praktika 2 EKAP 



 Mõistab välisturu ärilist potentsiaali ning sinna sisenemise võimalusi, arvestades 
kultuuridevahelisi erisusi rahvusvahelises äritegevuses. 

 Korraldab toote välisturule viimise, järgides sihtturu vajadusi ja rahvusvahelist 
majandusõigust. 

 Korraldab toote logistika, lähtudes rahvusvahelise tarneahela tingimustest ja 
põhimõtetest. 

2. Praktika 30 EKAP sisaldub põhiõpingute moodulites 
3. Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused 

Õpilasel on võimalik valida 18 EKAP ulatuses järgmiste moodulite hulgast (kokku valida 3 
moodulit): 

 Erialane vene keel 1 ettevõtlusega seotud tegevuses ja suhtluses (8 EKAP) 

 Erialane vene keel 2 ettevõtlusega seotud tegevuses ja suhtluses (8 EKAP) 

 Turundusuuringute läbiviimine (5 EKAP) 

 Internetiturunduse korraldamine (5 EKAP) 

Koolil on õigus otsustada valikõpingute valikud, arvestades kooli võimalusi ja õpilaste soove. 

 

Spetsialiseerumised puuduvad 

Õppekava kontaktisik 

ees- ja perenimi: Indrek Jänes 

ametikoht: Ärinduse õppetooli juhataja 

telefon: 650 7872 

e-post: indrek.janes@tmk.edu.ee 

Märkused 
Õppekava rakenduskava 
http://www.tmk.edu.ee/files/uploads/file/Vaikeettevotja_rakenduskava.pdf 
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