
Ettevõtlusõpetus 

e-kursus Moodle e-õppe keskkonnas  

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

 

Õpiväljundid 

Kursuse läbinud õpilane: 

 omab teadmisi ressursside kasutamise tähtsusest ettevõtte tegutsemisel, ettevõtluse liikidest 
ja rahastamisest; 

 omab teadmisi meeskonnatööst ning intervjuu ja turu-uuringu läbiviimisest; 
 oskab arvutada tööjõukulusid; 
 omab teadmisi Osterwalderi ärimudeli lõuendi koostamisest; 
 oskab tutvustada äriideed. 

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. 

Kursusele ei võeta õpetajaid ega kooliväliseid isikuid. 

Õpetamise aeg 2017/2018. õ.-a., alates 2.okt. 2017 

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 
määravad rühmaliikmed iga liikme protsentuaalse tööpanuse (0-100%) ning 
õppejõud annab rühmaliikmetele punktid vastavalt nende poolt määratud 
panusele.  

Koondhinne kujuneb järgmiste ülesannete põhjal:  

 enesetutvustus (arvestatud/mitteilmunud),  

 valikvastustega lühitesti sooritamine (arvestatud/mitteilmunud), 

 viis kodutööd rühmatöödena (positiivne hinne igal tööl 8-15 punkti). 
 

Sisu 
lühikirjeldus 

 

Kursuse eesmärgiks on tekitada huvi ettevõtluse kui interdistsiplinaarse 
õpetuse vastu, kujundades ettevõtlushoiakut, arendades ettevõtlusalaseid 
teadmisi ja oskusi. Käesolev kursus vastab osaliselt riiklikule õppekavale. 
 

Lisainfo Käesoleva kursuse edukas läbimine annab Teile võimaluse: 

 kanda 3 ainepunkti VÕTA korras Tartu Ülikooli majandusteaduskonna aine 
„Sissejuhatus ettevõtlusse“ (MJJV.03.184) katteks; 

 arvestada mõned selle kursuse kodutöödest Tartu Ülikooli 
majandusteaduskonna aine „Äriplaan“ (MJCV.00.027) või „Alustav ettevõte 
I“ (SVMJ.03.001) raames; 

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

mailto:merike.kaseorg@ut.ee


 
Teemad Hinnatav töö Tähtaeg Positiivne 

hinne 
Enesetutvustus. Individuaaltöö 16.10.17 arvestatud/ 

mitte-
arvestatud 

Ettevõtlus, ettevõtja, ettevõtte olemus ja koht 
majanduses. Ettevõtete liigitamine (omanik, 
suurus, haruline kuuluvus, ettevõtlusvorm). 
Meeskonnad (tegevuskava, meeskonnasisene 
tööjaotus ja reeglid). 

Rühmatöö: koostada 
meeskonna 
tegevusplaan kõigi 
kodutööde kohta ning 
viia läbi intervjuu 
rühma äriideega 
samast valdkonnast 
ettevõtjaga. 

04.12.17 8-15 punkti 

Äriidee allikad; ettevõtluse liigid 
(akadeemiline ettevõtlus, iduettevõtlus, 
naisettevõtlus, loomemajandus, 
pereettevõtlus, sotsiaalne ettevõtlus, 
sotsiaalne talupidamine); ettevõtte missioon, 
visioon; eesmärkide süsteem.  
Tootmine; materjalimajandus; teenus; 
sihtturg; sihtgrupp; turundus; 
turundusmeetmestik. 

Rühmatöö: viia läbi 
rühma äriidee turu-
uuring. 

15.01.18 8-15 punkti 

Personalimajandus; tariifne ja efektiivne 
tööaeg; töötasustamine; sotsiaalmaks, 
tulumaks, töötuskindlustusmakse, 
kogumispensionimakse, dividendid. 

Rühmatöö: 
ettevõttemajanduslike 
ülesannete 
lahendamine 

29.01.18 8-15 punkti 

Püsi- ja muutuvkulud, kasum, rentaablus ja 
kasumilävi; bilanss; kasumiaruanne; 
rahavoogude aruanne; käibemaks, 
erisoodustusmaks. 
Ärimudel, Osterwalder’i ärimudeli lõuend; 
ettevõtlusega alustamine; ettevõtluse 
rahastamine ja ettevõtlustoetused. 

Rühmatöö: 
Osterwalderi ärimudeli 
lõuendi täitmine 

12.02.18 8-15 punkti 

Rühma äriidee tutvustus (võimalus valida 
kahe kodutöö liigi vahel). 

Rühmatöö  12.03.18 8-15 punkti 

Valikvastustega lühitest 1.-6. teema kohta 
(võimalik läbida 2 korda). 

Individuaaltöö 02.- 03.04.18 12-22 punkti 

 
 

Kursuse õppematerjalid on kättesaadavad Moodle’i keskkonnas. 


