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2.7. Ainevaldkond Majandus ja ettevõtlus 

 

Kursuse nimetus: Viljandimaa majandus ja ettevõtlus 

Kursuse eesmärk:   

Anda õpilastele ülevaade Viljandimaa majandusest ja ettevõtlusest, et õpilased teaksid, 

milline olukord valitseb meie tööjõuturul ning oskaksid sellega oma edasise karjääri 

planeerimisel arvestada. Kursuse eesmärk on ka õpetada leidma kasulikku infot internetist ja 

enda pakkumist tööjõuturul, tutvustada õpilastele äriplaani koostamise põhimõtteid ja aidata 

koostada ka lihtsustatud äriplaani.  

Õpitulemused: 

Õpilane 

1. oskab kasutada kõige üldisemaid majandusmõisteid, 

2. teab Viljandimaa majanduse struktuuri ja peamisi ettevõtteid, 

3. oskab arutleda teemal, mida Viljandimaa peaks ettevõtluses tegema ja kuidas edasi 

arenema,  

4. oskab analüüsida ettevõtte majandustegevust (konkreetse ettevõtte näitel), 

5. teab, millega tegeleb tööhõivebüroo,  

6. oskab koostada lihtsustatud äriplaani. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Õpetada kasutama kõige üldisemaid majandustermineid, 

2. Anda ülevaade Viljandimaa majanduse arengueeldustest, 

3. Anda ülevaade Viljandimaa majanduse praegusest struktuurist,  

4. Arutleda - Millega Viljandimaa võiks/ saaks minna Eesti/ maailma turule,  

5. Tutvuda ühe majandusettevõttega, 

6. Tutvuda tööhõivebüroo tegevusega, 

7. Maakondlikku eripära arvestava äriplaani koostamine. 

 

Kursuse nimetus: Ettevõtlusideed ja innovatsioon 

Kursuse eesmärk:  

Saada teadmised ja isiklik kogemus ettevõtlikkusest, ettevõtlusideede rakendamisest, uudsete 

ideede rakendamise võimalustest. Kursuse jooksul õpilane loob, käivitab ja lõpetab 

õpilasfirma tegevuse.  

Õpitulemused: 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste  majandus 

gümnaasiumile, matemaatika , filosoofia ja ühiskonnaõpetus ja keeled õpitulemuste 

saavutamist. 

Õpilane on praktiliselt läbinud ettevõtlusprotsessi ise luues oma ettevõtte, osaledes osaniku, 

tootja, turustaja, finantsjuhi ja müüja rollis. Läbiv teema koos ettevõtlusõppega on isiklik ja 

meeskondlik vastutus ja distsipliin, sest  õppeprotsessi jooksul koostab meeskond oma 

õpilasfirma äriplaani, koostab tegevusaruandeid ja lõpetab firma tegevuse ühe õppeaasta 

jooksul. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Põhiteemad: ettevõtluskeskkond, ettevõtlusvormid,  toote loomine, ettevõtte nimi, 

tegevusluba, äriplaan, eelarve, tootmisplaan, turundustöö sh. reklaam, pakendamine, 

turuuuring, toote müük, raamatupidamine, lõpparuanne, tegevusaruanne, aktsiate jaotamine ja 

kasumi jaotamine ning ettevõtte lõpetamine. 

 

Kursuse nimetus: Majandusarvestuse alused 
Kursuse eesmärk:   
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Saada üldised teadmised majandusarvestusest seonduvalt õppesuuna lõputööks oleva äriplaani 

koostamisega ning selleks vajalike arvutuste  ning aruannete koostamiseks. 

Õpitulemused: 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste  majandus 

gümnaasiumile, matemaatika , filosoofia ja ühiskonnaõpetus ja keeled õpitulemuste 

saavutamist. 

Õpilane teab, mis on majandusarvestuse valdkonnad ja oskab kasutada praktiliselt  

finantsarvestuse põhilisi aruandeid ning analüüsib esitatud andmeid. Õpilane  mõistab 

kuluarvestuse  põhimõtet ja liigitab oma äriplaanis tegevuskulusid õigesti. Õpilane mõistab 

juhtimisarvestuse, sisekontrolli, eelarvestamise ja audiitorkontrolli olemust ning rakendab 

teadmisi oma äriplaanis. 

Majandusarvestus on majandustehingutest tuleneva informatsiooni töötlemise süsteem, mille 

käigus toimub informatsiooni vaatlemine, kogumine, töötlemine, edastamine ja tõlgendamine 

info kasutajatele. 

Arvestus on oskus majandustehinguid (-operatsioone, -toiminguid, -transaktsioone) ja -

sündmusi ülesse tähendada, rühmitada ja kokku võtta rahalises väärtuses kindlaks määratud 

viisil, mis võimaldab nende tulemusi finantsiliselt tõlgendada.  

Kursuse sisu (põhiteemad):  

finantsarvestus  

maksuarvestus  

kuluarvestus  

finantsaruannete analüüs  

sisekontroll  

juhtimisarvestus  

eelarvestamine  

audiitorkontroll 

 

Kursuse nimetus: Turunduse alused 

Kursuse eesmärk:  

Anda alusteadmised turundusest ja turunduse juhtimise elementidest, õpetada 

turundusmeetmestiku elemente nende aluste tasemel praktikas rakendama.  

Õpitulemused: 

Õpilane 

1. Saab aru turunduse spetsiifikast; 

2. Oskab kasutada turundusmeetmestiku kõiki elemente eraldi ja leida efektiivsemaid 

võimalusi nende integreerimiseks; 

3. Teab oma tarbijate sihtrühma segmenteerimise, oma toodete positsioneerimise ja 

brändimise ning turunduskommunikatsiooni põhireegleid; 

4. Saab aru ja oskab läbi viia elementaarseid turundusuuringuid ja neid analüüsida; 

5. Oskab arusaadavalt esitleda, kaitsta ja põhjendada oma seisukohti. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Sissejuhatus ainesse. Turunduse mõiste ja olemus. Turulõhed ja turunduse funktsioonid. 

Turunduse kontseptsioonid.  

Turundustegevused organisatsioonis. Turundustegevuse plaanimine. Ettevõtte 

tegevuskeskkonna analüüs. Sihtturunduse arendamine: turu määratlemine, segmenteerimine ja 

positsioneerimine. Turundusmeetmestik. Seminar. 

Turunduse infosüsteem, informatsiooni jagunemine ja allikad. Turundusuuringud. Uuringute 

jagunemine ja tüübid. Uuringu läbiviimise etapid. Andmete kogumise meetodid.  

Ettevõtte tootepoliitika. Toote mõiste. Tootearendus. Toodete liigitamine. Pakend. 

Kaubamärk ja bränd. Teenuse olemus ja eripära. 
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Hind. Hinna kujundamise etapid. Hinnakujundusmeetodid. Turustus ja turustuskanal.. 

Turustuskanalite funktsioonid ja turustusstrateegiad. Seminar.  

Turunduskommunikatsiooni mõiste ja olemus. Kommunikatsiooni mudel. Reklaam. Reklaami 

eesmärgid. Reklaami korraldamine ettevõttes.  

Isiklik müük. Isikliku müügi tugevused ja nõrkused. Müügi soodustamine. Soodustamise 

vahendid lõpptarbijale ja edasimüüjatele. Suhtekorraldus.  

Tarbijakäitumine. Tarbija osturollid. Ostuprotsess.  

Tarbijakäitumist mõjutavad tegurid. Ostusituatsioonid äriturgudel. 

Kursuse nimetus: Raamatupidamise alused 

Kursuse eesmärk:  

Saada teadmised raamatupidamise olemusest , bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude 

aruandest ja finantsanalüüsi algpõhimõtetest, mida on vaja äriplaani koostamiseks.  

Õpitulemused: 

Saada teadmised raamatupidamise olemusest , bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude 

aruandest ja finantsanalüüsi algpõhimõtetest ettevõtte juhi seisukohast.  

Tulemuseks on õpilane koostanud korrektse äriplaani ja selle finantse puudutava osa ning 

mõistab ettevõtte finantsaruannete sisu. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Raamatupidamise olemus ja eesmärk ettevõtluses.  

Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne.  

Alateemad on järgnevad: kontod, kontorist, pearaamat, kasumiaruande sisu, bilansi 

koostamine, rahavoogude aruande sisu ja koostamine ning finantsandmete üldine analüüs. 

 

Kursuse nimetus: Juhtimine ja finantsanalüüs 

Kursuse eesmärk: Anda täiendavad teadmised ettevõtlusega alustamiseks ja  äriplaani 

koostamiseks. 

Õpitulemused: 

Õpilane saab teadmised ettevõtte juhtimise valdkondadest, määratleb juhi omadused ja 

võrdleb ning mõistab erinevaid juhtimisstiile, saab aru juhtimise vajalikkusest, ülesannetest, 

oskab püstitada eesmärgid, teab ja kasutab erinevaid juhtimisstrateegiaid ja meetodeid. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Juht ja juhi omadused, juhtimisstiilid, juhtimisvaldkonnad, juhtimiseesmärgid, 

juhtimisstrateegiad, juhtimismeetodid. 

 

Kursuse nimetus: Organisatsiooni käitumine 

Kursuse eesmärk:   

Saada teadmised selle kohta, mida tähendab organisatsioon koos ümbritseva keskkonnaga, 

kuidas organisatsioonid käituvad, mis on organisatsioonikultuur ja kuidas juhitakse edukat 

organisatsiooni. 

Õpitulemused: 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste  majandus 

gümnaasiumile, matemaatika , filosoofia ja ühiskonnaõpetus ja keeled õpitulemuste 

saavutamist. 

Õpilase poolt on koostatud ja kaitstud äriplaan, milles on rakendatud aines omandatud 

põhimõtteid. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Mis on organisatsioon?   

Millised seosed on organisatsioonil teda ümbritseva keskkonnaga? 

Milline on terviklik organisatsiooni? 
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Millised on juhtimise instrumendid, mida võib pidada eeldusteks organisatsiooni edukaks 

toimimiseks?  

 

Kursuse nimetus: Eesti majandus ja poliitika (Estonian Issues) (võõrkeeles) 

Kursuse eesmärgid: 

1. Õpilane  suudab   omandatud   poliitilist   ja  majanduselu   puudutavat  keeleoskust  

iseseisvalt edasi arendada, on võimeline enesetäiendamiseks spetsiifilistes küsimustes. 

2. Õpilane   oskab   tõlgendada   ja   kasutada   statistilisi   andmeid,   päevapoliitilisi 

ülevaateid   ja spetsialistide  analüüse  järelduste  tegemiseks   varasemate  ja  käesolevate  

arengusuundade kohta ning omaseisukohtadekujundamiseks. 

3. Õpilane oskab ja julgeb õpitut edasi anda võõrkeeles nii suulises kui kirjalikus vormis. 

4. Õpilane   oskab   väärtustada   Eesti   kui   kodumaa   kuvandi   tähtsust   nii   naaberriikide, 

Euroopa kui maailma kontekstis. 

Õpitulemused: 

1. Õpilane  oskab  õpitud  sõnavara  ja   terminoloogiat   kasutades   tutvustada   Eestit   kui  

unikaalset riiki nii kõnes kui kirjas välisriigi kodanikule. 

2. Õpilane   oskab   ühiskonnaõpetuse   ning   majandus-   ja   ettevõtlusõppe   kursuste   

raames omandatud   teadmisi   Eesti   poliitilisest   süsteemist   ning   avalikku   haldust   ja   

majandust puudutava testküsimustest objektiivselt edasi anda inglise keeles.  

3. Õpilane   oskab   statistilisi   andmeid   kasutades   teha   järeldusi   valitsevate   

arengusuundade suhtes Eesti majanduselus ning arutleda selle võimalike 

tulevikuperspektiivide üle. 

4. Õpilane   suudab   Eesti  majanduselus   ja   poliitikas   toimuvate   sündmuste   olulisust   

hinnata   nii iseenda seisukohalt kui näha neid maailmamastaabis. 

Kursuse sisu (põhiteemad): 

I Poliitika ja ühiskond 

1. Eesti märk kui kuvandipeegeldus ja selleolulisus rahvusvahelisel suhtlemisel 

2. Eesti Vabariigi sümboolika (sh hümn, lipp, vapp, rahvuslind, -lill) 

3. Eesti geograafiline asend, haldusjaotus ja kuulumine Euroopa Liitu 

4. Eesti ajaloo tähtsündmused 

5. Muutused Eesti ühiskonnas alates 1987 

6. Eesti   rahvus,   rahvastiku   koosseis,   suuremad   rahvaarvu   kõikumised   ajaloos   ja   

nende põhjused 

7. Poliitilised   institutsioonid:   president,   parlament,   valitsus,   poliitilised   parteid;   nende 

omavahelised seosed ja funktsioonid. 

II Majandus 

8. Eesti peamised majandusnäitajad, nende muutumineviimase 10 aastajooksul. 

9. Üleminekuperioodi iseloomustavad muutused majanduselus alates 1991 

10. Peamised kaubanduspartnerid ( eksport, import) ja sisse- /väljaveoartiklid 

11. Põllumajanduse osakaalumuutused majanduses 

12. Transiitkaubandus, selle tähtsus ja kajastumine riigieelarves 

13. Eesti maksusüsteem (proportsionaalsus, riigi- ja kohalikud maksud) 

Pangandussektor, euro, börs. 

 

Kursuse nimetus: Finantskirjaoskus. Õpilasfirma 

Kursuse eesmärk:  

1. Saada tuttavaks majandusteaduse alustega ja majanduslike terminitega 

2. Omandada praktilisi oskusi eelarve, majandusarvestuse ja investeerimise valdkonnas 

3. Osaleda õpilaste algatatud ettevõtlusprojektis ja saada seeläbi kogemus tootmise-, 

turustamise-, müügi- ja asjaajamisetöös.  
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Kursus põhineb praktilistel oskustel rahaasjadega toime tulemiseks. Õpime koostama eelarvet, 

säästma ja investeerima. Kursuse raames on soovijatel võimalik luua õpilasfirma, et osaleda 

JA Eesti õpilasfirma programmis. 

Õpitulemused: 

Õpilane  

1. Leiab raha ja majandusega seonduvat vajalikku informatsiooni usaldusväärsetest 

allikmaterjalidest;  

2. Selgitab praktiliste majanduslike ülesannete lahenduskäike ja motiive; 

3. Kasutab teksti- ja tabeltöötlusprogrammi võimalusi oma kirjalike tööde koostamisel ja 

esitamisel; 

4. Oskab koostada pere-ja õpilasettevõtte eelarvet, majandusaruannet ja äriplaani;  

5. Seostab majanduslikke termineid praktilise eluga; 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Mis on majandus ja kuidas see toimib? 

2. Miks ja kuidas koostada eelarvet, majandusaruannet ja investeerimisplaani? 

3. Luua, käivitada ja lõpetada õpilasfirma, koostada õpilasfirma äriplaan ja ettevõttega 

seonduv dokumentatsioon. 
 


