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Õppekava „Praktiline ettevõtluse koolitus“   läbi veebikeskkonna zoom  - õppetöö väikeses grupis 

Kursuse nimetus: Ettevõtluse ABC 

(sh.äriplaani koostamine ja mentorlus) 

 

Õppekavarühm:  ärindus ja haldus 

Koolitaja/mentor:  Marianne Rosenfeld  (vt. tutvustust õppekava lõpus) 

Koolituse korraldaja:  MTÜ Alustame Algusest Koolituskeskus 

I Üldsätted 

Õppekava on alusdokumendiks täiskasvanute koolituseks MTÜ Alustame Algusest Koolituskeskuses 

II Õppekava eesmärk 

2.1. anda koolitusel osalejatele teadmisi ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtluse erinevatest 

perioodideks ja  äriplaani koostamiseks 

2.2. ühendada teoreetilised teadmised praktilise tööga 

2.3. toetada õppijat, et tema äriideed vormistada äriplaaniks 

2.3. koolituse tulemusena oskab osaleja alustada oma ettevõtlusega, on koostanud äriplaani ja omab 

infot erinevatest toetusvõimalustest 

III Omandatavad teadmised ja oskused 

Koolituse lõppedes on koolitusel osalejatel alljärgnevad teadmised: 

- Ettevõtluse olemus, erinevad ettevõtluse vormid – nende plussid ja miinused ning 

äriseadustiku nõuded. 

- Äriidee analüüs. Äriplaan ja selle koostamise põhimõtted. 

- SWOT-analüüs 

- Toode ja selle turundamine: turg, sihtrühmad, reklaam. 

- Finantsplaneerimine: tulud-kulud, prognoosid ja rahavoogude plaan, erinevad abitabelid. 

- Erinevad tuluallikad ja koostöövõimalused. 

- Raamatupidamise korraldamine ja põhialused. 

- Maksuseadused ja maksustamise alused. 

- Raamatupidamise korraldamine nii exceli tabelite abil kui raamatupidamise programmis 

„Merit“. 

- Tööõigus. 

- Töötervishoid ja tööohus ettevõttes/ettevõtjana. 

- Erinevate toetuste taotlemise võimalused. 

- Iseseisva tööna koostatud oma toote/teenuse äriplaan koos turundamise strateegiaga. 
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IV  Koolituse maht ja kestvus 

4.1.   Kokku on ettevõtluse  koolituse maht (I- IV moodul) 74 ak/tundi  (1 tund= 45 min). Sellest  64 

tundi grupikoolitusena  veebikeskkonnas zoom ja 10 tundi individuaalset nõustamist  video (zoom, 

skype)  või e-kirja  vahendusel.  Kursuslane peab arvestama lisaks miinimum 30 tunni iseseisva tööga 

(testide ja kodutööde tegemine, äriplaani koostamine, õppematerjalide lugemine). 

I – IV moodulite maksumus   550 € 

4.2. Põllumajandussuunaga ettevõtjatele suunatud V moodul  mahuga 16 ak/tundi.  Sellest 12 tundi 

veebikeskkonnas zoom ja 4 tundi individuaalset nõustamist.  Võimalus osaleda sõltumatult 

ettevõtluskoolitusest või liita see praktilise ettevõtluskoolituse põhikavale.  

 V Mooduli maksumus 120 € 

Kogu kursuse (90 ak/tundi) maksumus:  670 € 

Grupp avatakse, kui on vähemalt 3 huvilist. Maksimum osalejate arv grupis 6. Kokkuleppel võimalik 

ka individuaalõpe.  

V Õppevorm 

5.1. Koolitus toimub veebikeskkonnas – zoom. Kursusel osalejad on  kaameraga, et säiliks „silmast-

silma“ õpe.  

5.2. Toimumise aeg:  1-2 korda nädalas tööpäeva õhtuti vastavalt  täpsustatud ajakavale. 

5.3. Õppematerjalid jagatakse google-drive kaudu (erandiks e-mail) 

5.4. Iseseisvad tööd saadetakse kas google-drive või e-maili kaudu 

5.5. Individuaalsed konsultatsioonid lepitakse kokku igaühega eraldi 

5.5. Õppekeel on eesti keel. 

VI Hindamise põhimõtted 

6.1. Õppetöö toimub moodulite kaupa ja iga moodul lõpeb testiga. 

6.2. Kursuse lõpetamiseks on vaja saada iga mooduli testil vähemalt 70 punkti 100-st. 

6.3. Kursuse lõppedes on vajalik esitada äriplaan. (Äriplaani esitamine ei ole tagatiseks, et selle alusel 

ka 100% toetust/rahastust  saadakse). 

VII Lõpetamine 

7.1. Kui täidetakse kõik õppenõuded, siis väljastatakse tunnistus. 

7.2. Kui osaleja võtab osa vaid üksikutest moodulitest, siis väljastatakse selle kohta tõend. 
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Ajakava moodulite kaupa 

I Moodul – Ettevõtlusega alustamine  - 10 ak/tundi 

21.03.2022 5 ak/tundi Majanduse alused. Ettevõtluskeskkond. Ettevõtlusega alustamine.
    Milline ettevõtlusvorm valida. Ettevõtlusriskid.    

 Üldtutvustus: FIE versus OÜ 
28.03.2022 5 ak/tundi OÜ – plussid ja miinused. Asutamine.  
    FIE – plussid ja miinused. Registreerimine ettevõtjaks 
    Ettevõtluskonto  
 
Koduse tööna I mooduli testi lahendamine 
 
II Moodul – ettevõtluse raamatupidamine – 20 ak/tundi 
4.04.2022 5 ak/tundi OÜ raamatupidamine. Vajalikud registrid. Kasumiaruande olemus. 
    Bilanss. Rahavoogude aruanne. Eelarve koostamine. 

Erinevad abitabelid. 
 

06.04.2022 5 ak/tundi FIE arvepidamine. Kulud-tulud. Erikonto. Tuludeklaratsioon.  
    Eelarve vajalikkus FIE ettevõtluses. Eelarve koostamine. 
    Erinevad abitabelid. 
 
11.04.2022 5 ak/tundi Omahinna arvutamine oma toodetele/teenustele. Erinevad  
    metoodikad ja abitabelid. 
 
Kodune töö: oma teenusele/tootele omahinna arvutamine ja äriideele prognooseelarve koostamine 
 
 
13.04. 2022 5 ak/tundi Raamatupidamise programmi „Merit“ tutvustamine ja lihtsamate  
    kannete koos tegemine ning nende põhjal tekkinud aruannete  
    analüüs. 
    Mida peab ettevõtja teadma maksudest? Suhtlemine EMTAga 
    Erinevad maksukalkulaatorid. 
    Erinevad lepingud  
 
Koduse tööna II mooduli testi lahendamine ja oma ettevõtluse ideekorje koostamine  
 
III Moodul  – ettevõtte turundamine – 10 ak/tundi 
 
18.04.2022 5 ak/tundi Ettevõtte turundamine. Tänapäevased müügivõimalused. Reklaam. 
 
2.05.2022 5 ak/tundi Turundamisplaani vajalikkus. Uute võimaluste leidmine äritegevuse 
    laiendamiseks. 
Kodune töö: oma ettevõtte turundamisplaani koostamine 
 
IV Moodul – äriplaan – 24 ak/tundi 
 
9.05.2022 5 ak/tundi Äriplaani vajalikkus? Kellele ja miks? Kuhu ja millal? 
    Erinevad äriplaanide vormide tutvustus. 
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Äriplaani koostamise ABC.  Tehniline ülesehitus.  
 
12.05.2022 5 ak/tundi Ärikeskkonna analüüs.  Turuanalüüs. SWOT 
 
19.05.2022 5 ak/tundi Toode/teenus kui ettevõtluse alustala 
 
 
23.05.2022 5 ak/tundi  Ettevõtte arendamine: lühi- ja pikaajalised eesmärgid 

Äriplaani ja oma ettevõtluse riskianalüüs 
 
Kodune töö: Riskide hindamine oma äriplaanis 
 
26.05.2022 4 ak/tundi Äriplaanides tehtavad olulisemad vead.   
 
31.05.2022 Äriplaanide esitamine neil, kes ei vali V moodulit. 
 
 
V Moodul – põllumajanduslik/mesindus ettevõtlus  (soovijatele) -  mooduli hind  120 € 
 
6.06.2022  4 ak/tundi Bioloogiliste varade arvestus põllumajandusettevõttes.  
    RTJ juhendid 
9.06.2022 4 ak/tundi Põllumajandustoetuste arvele võtmine raamatupidamises ja  
    kajastamine aruannetes. 
13.06.2022 4 ak/tundi Eelarvete koostamise vajalikkus ja rahavoogude jälgimine. Aruandlus 
    Põllumajanduslikus firmas. 
13.-30.06.2022 4 ak/tundi Individuaalne nõustamine  ja äriplaani esitamine 
 
Koolitaja tutvustus: 
 
Marianne Rosenfeld – ettevõtlusega tegelenud  1990.aastast. Täiskasvanute koolitaja 
ettevõtlusteemadel alates 1995.aastast. 
1994.aastal asutas Landgreen OÜ (raamatupidamisteenused erinevatele firmadele ja 
ettevõtluskoolitused), 
2000 – 2008 – Kinnisvarafirma pearaamatupidaja ja teenuslepinguga mitmetele firmadele 
raamatupidaja 
2006 aastast kuni 2021 -  FIE – füüsilisest isikust ettevõtja 
2008 aastast kuni käesoleva ajani kirjutanud ca 50 erinevat projektitaotlust erinevatele rahastajatele, 
millest rahastatud 85%. 
2013.aastast mesinike koolitaja ettevõtluse teemadel 
Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonu ANDRAS liige alates 2018-2021, sealt alates liige läbi MTÜ 
Alustame Algusest 
Tunnustused koolitamise eest: 
2022 Mesilaste Sõbra tiitel – mesinike tunnustus 
2017 Eesti Mesinike Liidu tänukiri mesindusõppe arendamise eest 
2013 Harju Maavalitsuse tänukaart – elukestva õppe väärtustamise eest Harjumaal 
2012 ETKA Andras tänukiri – panuse eest elukestva õppe edendamisel Harjumaal 
2011 ETKA Andras tänukiri koostöö eest täiskasvanud õppija võrgustiku liikmena 
2010 ETKA Andras tänukiri jõupingutuste ja saavutuste eest Eesti elukestva õpperuumi rikastamisel 
2010 Rae Vallavalitsuse tänukiri aktiivse ühiskondliku tegevuse ja kultuurielu edendamisel 
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