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Ettevõtlusõpetus 
 

See kursus on Sulle, kui 
• õpid gümnaasiumis 
• soovid saada praktilisi teadmisi ettevõtluse valdkonnas 
• tahad teada, kuidas koostada oma äriplaani 
• soovid tulevikus õppida majanduse erialal ja/või tegeleda ettevõtlusega 

 
Kursuse läbinud õpilane: 
• orienteerub ettevõtluse, ettevõtja ja ettevõttega seotud mõistetes; 
• omab teadmisi ressursside kasutamise tähtsusest ettevõtte tegutsemisel, 

ettevõtluse liikidest, ettevõtte käivitamisest ja rahastamisest ning intervjuu 
läbiviimisest; 

• oskab valida ettevõtlusvormi; 
• oskab koostada lihtsamat äriplaani oma äriidee teostamiseks; 
• oskab püstitada ettevõtte tootmise, müügi ja turunduse eesmärke; 
• oskab koostada elulookirjeldust ja motivatsioonikirja; 
• omab teadmisi konkurentsist ettevõtluses; 
• oskab koostada SWOT analüüsi; 
• oskab lahendada ettevõttemajanduslikke ülesandeid. 

 
 

Kursuse maht  3 EAP, 78 akadeemilist tundi 
Sihtrühm  10.-12. klasside õpilased 
Vastutav 
õppejõud 

 Merike Kaseorg, MBA (ärijuhtimine), Tartu Ülikooli 
majandusteaduskonna juhtimise lektor, merike.kaseorg@ut.ee 

Osavõtutasu 
õpilastele 

 25 EUR 
NB! Kui osaletakse lisaks ka kursusel „Majandusõpetus“, siis on 
kahe kursuse hind kokku 40 EUR. 

Õpetamise aeg  2015/2016. õ.-a. 
Õppetöö vorm  Õppetöö toimub Moodle e-õppe keskkonnas 
Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

 Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud). 
Kodutööd sisaldavad nii individuaalseid kui ka rühmatöid. Rühmatööde 
puhul jagavad rühmaliikmed õppejõu poolt antud punktid omavahel 
vastavalt tehtud tööle. 
Koondhinne kujuneb järgmiste ülesannete põhjal: 
• enesetutvustus (arvestatud/mitteilmunud), 
• 12 kodutöö ja ainekursust hõlmava testi eest saadud punktide 

kogusumma (max 100 punkti). Eriti loovate ja sisukate kodutööde 
eest on võimalik saada boonuspunkte. 

Sisu lühikirjeldus  Kursuse eesmärgiks on tekitada huvi ettevõtluse vastu, kujundades 
ettevõtlushoiakut, arendades ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi. 
Käesolev kursus vastab osaliselt riiklikule õppekavale. 
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Lisainfo  Käesoleva kursuse edukas läbimine annab Teile: 
• 3 ainepunkti, mis on ülekantavad Tartu Ülikooli 

majandusteaduskonna poolt pakutava kohustusliku aine 
"Sissejuhatus ettevõtlusse" (MJJV.03.184) katteks; 

• võimaluse kanda üle enamuse selle kursuse kodutöödest Tartu 
Ülikooli majandusteaduskonna poolt pakutava valikaine 
"Äriplaan" (MJCV.00.027) raames; 

• võimaluse ülikooli õppima tulles arendada oma äriideed edasi 
Tartu Ülikooli Ideelaboris (vt: 
https://ideelab.wordpress.com/ideelaborist/) 

 
 Teemad Hinnatavad tööd 
 Enesetutvustus. Individuaaltöö 
 1. Majanduse olemus. Inimese ratsionaalne käitumine. Ettevõtlus, 
ettevõtja, ettevõte. Majapidamised. Ressursside turud. Ettevõtte 
seosed turgude ja riigiga. Ettevõtete liigitamine (haruline kuuluvus, 
suurus, tehnilis-majanduslik struktuur, ettevõtlusvorm:FIE, täisühing, 
usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, välismaa 
äriühingu filiaal, mittetulundusühing, sihtasutus). 

Individuaaltöö 
Rühmatöö 

 2. Ettevõtlusega alustamine. Ettevõtluse rahastamine. 
Ettevõtlusinkubaatorid. Naisettevõtlus. Pereettevõtlus. 
Sotsiaalne ettevõtlus (sh sotsiaalne talupidamine). 
Loomemajandus. Akadeemiline ettevõtlus. Iduettevõtlus. 

Rühmatöö 

 3. Tootmine, tootmismeetodid ja -tüübid, teenindus, kaubandus, 
materjalimajandus. Püsi- ja muutuvkulud, kasumilävi, kasum/kahjum. 
Müügiplaan. 

 
Rühmatöö 

 4. Äriidee allikad. Äriplaan. Ärinimi. Ettevõtte tegevusvaldkond. 
Ettevõtte visioon, missioon, põhiväärtused, eesmärgid. Huvigrupid. 
Vastutustundlik ettevõtlus. Ettevõtte sisekeskkond. Intervjuu 
läbiviimine. 

Individuaaltöö 
Rühmatöö 

 5. Ettevõtluskeskkonna makro- (PEST) ja mikro- (majandusharu) 
analüüs. Sihtturg, sihtgrupp. Ettevõtte rahastamine, 

 

Rühmatöö 

 6. Turundus. Põhiülesanded. Turunduskontseptsiooni etapid. 
Turundusmeetmestik: toode/teenus, hind, müügikoht, 

 

Rühmatöö 

 7. Konkurents ettevõtluses, M. Porteri viie konkurentsijõu mudel, 
konkurentsieelised, M. Porteri konkurentsistrateegiad. SWOT analüüs. 

Rühmatöö 

 8. Personali värbamine ja valik. Tööle kandideerimine (elulookirjeldus, 
motivatsioonikiri). Tariifne ja efektiivne tööaeg. Töötasustamine. 
Sotsiaalmaks, tulumaks, töötuskindlustusmakse, 
kogumispensionimakse, haigustoetus, dividendid. 

Individuaaltöö 

 9. Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne. Põhivara, 
käibevara, kohustused. Käibemaks, erisoodustusmaks. 

Individuaaltöö 
Rühmatöö 

 10. Test Individuaaltöö 
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Kursuse õppematerjalid on kättesaadavad Moodle’i keskkonnas  
 
Näiteid kodutöödest: 
Individuaaltöö: 

• Koosta oma elulookirjeldus ja motivatsioonikiri oma unelmate töökohale 
kandideerimiseks.  

   Iga rühm koostab sotsiaalse ettevõtluse teemaga seotud mõistekaardi, seejuures peab 
 

 
rühma liige lisama minimaalselt 5 teemaga seotud märksõna. . 

 
Õpilaste hinnang antud kursusele: 
• Mulle meeldis see kursus ja sain palju uusi teadmisi selles valdkonnas.  
• Kasulik ja põnev kursus, mille käigus omandatud teadmisi kasutan kindlasti tulevikus.  
• Kursus tuli tõesti kasuks nii tulevikuks kui ka õpilasfirmale, mida klassikaaslastega tegime. 

Sain jagada midagi uut, kui keegi ei teadnud ja õppisin kõike paremini tegema. Tõesti super ! 
:)  
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