
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Tallinna Majanduskool 

Õppekava nimetus:  

 

Väikeettevõtja raamatupidamine arvutil 

Бухгалтерский учёт на компьютере для малого бизнеса 

Õppekavarühm:  

 

Majandusarvestus ja maksundus 

Õppekeel:  Eesti, vene 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm:  
Väikeettevõtete töötajad ja alustavad ettevõtjad, kes omavad algteadmisi raamatupidamisest. 

Eelisjärjekorras valitakse kursusele  madalama haridustasemega või aegunud 

kvalifikatsiooniga  vanemaealised õppijad. 

Grupi suurus 15 inimest. 

 

Õppe alustamise nõuded: 
Vähemalt keskharidus, raamatupidamise aluste tundmine ja arvutikasutamise oskus 

algtasemel. 
 

Õpiväljundid.  

Koolitusega taotletakse, et õppija  

● korraldab ettevõtte majandusarvestuse majandustarkvaras lähtudes õigusaktidest; 
● korraldab töötasu arvestamise majandustarkvaras lähtudes õigusaktidest; 
● jälgib maksukohustuste täitmist. 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  

Väikeettevõtja, tase 5 
Kompetents – Finantsjuhtimine ja majandusarvestus 

 

Põhjendus.  

95% Eesti ettevõtetest on väikeettevõtjad. Väikeettevõtte ressursid on väga piiratud, mistõttu 
tehakse mitmed tööprotsessid ise, kuid selleks vajalikud kompetentsid puuduvad, sageli 
peetakse just äri alustades majandusarvestuse valdkonda teisejärguliseks, mis võib tuua 
ettevõtjale kaasa hiljem mitmeid üleliigseid kohustusi, sh maksukohustusi. Seetõttu on 
valitud sihtrühmaks väikeettevõtjad, kes juba tegutsevad või planeerivad alustada äritegevust, 
et anda neile ettevõtjana teadmised ja oskused ettevõtte a majandusarvestuse valdkonnaga 
toimetulekuks kasutades majandustarkvara. 
 

 
 
 



                                                                                                      
 

  

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 32 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

           (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) 
10 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

           (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
22 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 8 

 
 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

Õppe sisu:  

Raamatupidamine programmis Merit Aktiva ja Merit palk (40 tundi, sh 8 tundi iseseisvat 

tööd): 

● Raamatupidamist reguleerivad õigusaktid 

● Raamatupidamise põhimõtted ja meetodid 

● Majandustehingute dokumenteerimine 

● Majandustehingute kajastamine majandustarkvara arvestusregistrites  

● Aruannete koostamine 

● Töötasuarvestus, erisoodustused, kingitused ja annetused, ettevõtlusega mitteseotud 

kulud, käibemaksuarvestus 

● Maksude ja maksete arvestamine ja deklareerimine. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Koolitused toimuvad Tallinna Majanduskooli  arvutiklassides, kus on õppetöö läbiviimiseks 

vajalik tehnika ja tarkvara.  Ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele.  

Liikumispuudega isikutele on tagatud ligipääs koolitusruumidesse. 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.  

 

Kursusel osalejale on kohustuslik osalusmäär õppetundidest vähemalt 70%. 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse situatsioonülesande lahendamisega. Õpiväljundid 

saavutatud õppija:  

1. kirjendab igapäevased majandusüksuse majandustehingud algdokumentide alusel 

arvestusregistrites lähtuvalt õigusaktidest 

2. koostab ja seostab raamatupidamise põhiaruandeid 

3. arvestab töötasu, erisoodustusi ja käibemaksu kasutades majandustarkvara 

4. esitab töötasu jt väljamaksete ning käibemaksu kohta maksudeklaratsiooni 

 

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse. 

 



                                                                                                      
 

  

 

 

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed.  

Janek Keskküla (eesti õppekeel) 

Lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise eriala, töötanud 3 aastat Maksu- ja 

Tolliametis revidendina, raamatupidamisteenuseid osutava ettevõtte juht 13 aastat, Tallinna 

Majanduskooli finants- ja maksuarvestuse ning raamatupidamistarkvara õpetaja alates 2009.a 

kuni tänaseni. 

 

Evi Kikas (eesti õppekeel) 

Lõpetatud 2007.a. Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli raamatupidamise eriala bakalaureuse 

õpe ja Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika täiendkoolitus.  Pikaajaline töökogemus 

raamatupidajana aastast 1979,  majandustarkvara Merit erinevate versioonidega  aastast 1994. 

Raamatupidamise ainete lektori ja koolitajana töötanud alates 2004. a., s.h õpetajana Tallinna 

Majanduskoolis aastatel 2008-2013. 

 

Anna Sidorenko (vene õppekeel) 

Lõpetatud magistriõpingud EBSis 2013, raamatupidamise ja maksunduse ainete õpetaja 

Tallinna Majanduskoolis 6 aastat, töökogemus raamatupidajana 20 aastat. 
 

 

 

 

Õppekava koostaja:  
Janek Keskküla, õpetaja, jkeskkula@tmk.edu 

 
 
 


