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Praktiline äriplaani koostamine. Õppekava 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Koolituskeskus Reiting 
OÜ Reiting PR, reg nr 10023806 

Õppekava nimi Praktiline äriplaani koostamine 
Õppekavarühm  Juhtimine ja haldus 

Koolituse kogumaht 
(akadeemilistes tundides) 

 
Koolituse kogumaht kokku 100 

sh auditoorne töö 20 
sh praktika õppekeskkonnas 30 

sh praktika töökeskkonnas - 
koolitaja poolt tagasisidestatud iseseisev töö 50 

  
 

Õppekava koostamise alus 

Väikeettevõtja, tase 5 kutsestandard 
Kompetentsid:  
B.2.1 Äritegevuse kavandamine, 
B.2.2 Äritegevuse käivitamine,  
B.2.6 Finantsjuhtimine ja majandusarvestus 

Sihtgrupp  

Koolitusele on oodatud huvilised, kellel on teoreetilised teadmised 
ettevõtlusest olemas (läbitud kutse- või kõrgharidus majanduse alal või 
täiendkoolitusena) ja/või praktiline ettevõtluskogemus ning soovivad 
oma olemasoleva äriidee vormistada äriplaaniks toetuse taotlemiseks. 

Õppe alustamise tingimused 

Vähemalt keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase. Läbitud 
kutse- või kõrgharidus majanduse alal või täiendkoolitusena  ja/või 
praktiline ettevõtluskogemus. Arvuti kasutamise oskus. Õppekeele 
valdamine emakeelena või vähemalt B2 tasemel. Äriidee olemasolu 
ning valmidus seda grupis arutleda. 

Õppe eesmärk 

Koolituse eesmärk on toetada õppijat äriplaani, finantsprognooside ning 

vajalike lisa dokumentide vormistamisel, mis on vajalikud ettevõtluse 

toetuse taotlemisel.  

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu: 
 analüüsib oma ettevõtlusega seotud riske;  
 teab, kuidas ettevõtlusega alustada ning millega peab ettevõtte 

registreerimisel arvestama; 
 analüüsib äriplaani finantsprognoose ; 
 koostab ja kaitseb oma äriplaani koos vajalike dokumentidega, 

mida on võimalik esitada rahastajatele toetuse saamiseks; 
 koostab tegevus- ja turundusplaani. 
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Õppesisu 

Koolitusel käsitletakse järgmiseid teemasid: 
 äriidee analüüs ja täpsustamine; 
 kliendi segmendi analüüs; 
 kliendisegmendi põhise tegevuskava koostamine; 
 toodete/teenuste arendus; 
 konkurendid. Konkurentsianalüüs; 
 müügi ja turundusstrateegia loomine; 
 tootmise/teenuseosutamise protsesside täpsustamine; 
 hinnakujundus; 
 alternatiivsete tegevusplaanide arendus; 
 finantsprognooside analüüs; 
 toetuse taotlemise tingimused; 
 eellepingud; 
 pakkumuskutsed / pakkumused; 
 riskianalüüsi koostamine; 
 taotluse vormistamine; 
 äriplaanide esitamine ja kaitsmine. 

Õppemeetodid 

Koolitus on väga praktiline, kasutatakse erinevaid aktiivõppe 
meetodeid, konsultatsioone ja juhendatud praktikat. Koolitus toimub 
minigrupis, et tagada individuaalne lähenemine. Grupi suurus 
maksimaalselt 5 inimest. 

Iseseisev töö 
Äriplaani koostamine.  
Praktiliste ülesannete esitamine  

Õppematerjalide loend 

Koolitaja poolt koostatud õppematerjal paberkandjal ja/või 
elektroonselt. 
Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul,  lähtudes  
õppijate individuaalsetest vajadustest. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh 
hindamismeetodid ja 
hindamiskriteeriumid 

Õpingute lõpetamise eeltingimuseks on: 
 osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest; 
 praktiliste tööde esitamine. 

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: 
 õpiväljundite saavutamist hinnatakse kujundava hindamise 

põhimõtteid järgides koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde 
põhjal ning koolituse lõpul kokkuvõtvalt esitletud ja kaitstud 
äriplaani alusel; 

 hindamiskriteeriumid lähtuvad ettevõtteid toetavate 
organisatsioonide nõuetest. 

Hindamine on mitteeristav. 

Kursuse läbimisel väljastatav 
dokument (tunnistus või tõend) 

 Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  
 Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata, kuid õppija 

võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. 
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule 
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Koolitaja kompetentsust tagava 
kvalifikatsiooni või õpi- ja 
töökogemuse kirjeldus 

Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas 
valdkonnas ja koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on 
võimalik lugeda kodulehelt konkreetse kursuse toimumise juures. 

Õppemaksu tasumise kord ja 
tähtaeg 

http://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine  

Õppekorralduse alused https://www.reiting.ee/oppekorraldus 

Vaidluste lahendamise kord 
Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, 
lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus. 

Õppekeskkonna kirjeldus https://www.reiting.ee/koolitusruumid-ja-oppekeskkond 
Kvaliteedi tagamise tingimused ja 
kord 

https://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused 

Õppekava kinnitamise aeg: 6.07.2021 
 


