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Maht ainepunktides ja akadeemilistest tundides: 360 akadeemilist tundi kogumaht, 

sellest 180 auditoorset tundi ja 180 iseseisvat praktilist tundi  

Vastuvõtutingimused: kesk- või kutseharidus, erandkorras ka põhiharidus töökogemuse 

olemasolul äriidee või projektiidee valdkonnast. 

Põhihariduse korral  eelneb õppekavajuhiga vestlus veendumaks, et osaleja on osalenud 

Töötukassa vm karjäärinõustamisel ning tal on nii koolitaja kui ka karjäärinõustaja 

hinnangul võimekus, eeldused ja vastavad  töökogemused äriplaani arendamiseks. 

 

Sihtgrupid:  

1) alustavad ettevõtjad või ettevõtjaks pürgijad 

2) tegutsevad ettevõtjad  või eelneva ettevõtuskogemusega täiskasvanud, kes soovivad 

arendada välja uue, jätkusuutliku  ärimudeli (nt muutunud ärikeskkonda arvestades või 

uuel sihtturul)  ning võimalusel taotleda ka alustava ettevõtja või tegutseva ettevõtte 

toetusi 

3) ettevõtjad, töötavad isikud ja töötud, kes soovivad töötada edaspidi 

projektijuhina,toetus- ja arendusprojektide juhina, toetusmeetmete spetsialisti või 

seiretöötajana või tegeleda toetusprojektide kirjutamisega (nt teenusena)  

või töötada projektimeeskonna liikmena või projekti assistendina. 

4) kõrgkoolide või gümnaasiumide lõpetajad, kes soovivad tööturule sisenemisel tõsta 

oma konkurentsivõimet 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid ja lõpetamise tingimused: tunnistus vähemalt 

150 at mahus  osalemisel auditoorses töös ja praktilise töö sooritamisel vähemalt 70% 

esitatud koolitaja antud praktilistest töödes ( sh grupitöödest ja iseseisvatest töödest). 

Tõend väljastatakse vähemalt auditoorse õppetöö läbimisel vähemalt 140 at auditoorse töö 

mahus  ning läbitud õppeperioodil vähemalt 60% esitatud koolitaja antud praktilistest 

töödest (sh grupitöödest ja iseseisvatest töödest). 

Praktiline töö:   
1) Äriplaan koos toetusmeetme toetusprojektiga ja äriplaanis sisalduva ja 

turundusprojekti(dega) või  

2) toetus- või arendusprojekt koos lisadega.  

Õppematerjalide, õppekeskkonna ja õppetöö korralduse lühikirjeldus  

Õppematerjalid koolitajalt: 1. S. Salla käsiraamat „Projektjuhtimine. Praktiline 

käsiraamat näidisprojektiga“  2. Slaidipakett digitaalsel kujul, mis sisaldab või kuhu 

lisatakse eraldi  3. Toetusmeetmete negatiivsed toetusotsused 4.Näited toetatud 



äriplaanidest õppijate äriideele lähedastest valdkondadest, 5. Töötukassa, EASi , SA 

Innove äriplaanide ja toetusprojektide tüüpvead. 6. Tööinspektsiooni tööohutuse ja 

töötervishoiumaterjal ja test (mis tuleb sooritada tunnistuse saamiseks). 

Täiendav soovituslik õppematerjal: E. Goldratt „Eesmärk“ (ettevõtlusest) ;  „Kriitiline 

ahel“ (projektijuhtimisest). Täiendavad soovitused õppematerjalis vastavalt teemadele. 
 

Õppekeskkond: 100% kontaktõpe (sh õuesõpe) ning e-õpe (põhiliselt google meet 

keskkonnas). Osalejaid on võimalik hajutada  2x2 põhimõttel ning  vajadusel ka isoleerida 

suurema rühma korral terve õppepäeva jooksul  3-5 gruppidena 4 erinevasse ruumi (v.a 

koroonast tingitud vastavate riiklike ja koolituspartnerite poolt kontaktõppe asendamisel  

e-õppe ja kaugõppega: sellisel juhul toimub e-õpe Skype või Zoom keskkonnas ja 

õppematerjal on koostatud põhimõttel, et on võimalik omandada ka iseseisvalt kaugõppe 

vormis.)  
 

Põhiõppekeskkond: Projektiteenus OÜ õppestuudio, aadress: Kure, Saue k., Saku vald. 

Vastab töö- ja tervishoiunõuetele ning on varustatud vajaliku õppetehnikaga. Osaliselt 

võib toimuda õpe sobiva ilma korral ka õuesõppena õppeterrassidel. 

Tellija soovil sisekoolitustel või suuremate gruppide puhul toimub õpe kliendiettevõtte 

ruumides või renditavas õppekeskkonnas, mis vastab töö- ja tervishoiunõuetele ning on 

varustatud või varustatav vajaliku õppetehnikaga. 
 

Õppekorraldus ja õppemeetodid: Koolitus toimub reeglina  5-8 at mahus 

koolituspäevadena, koolituse kellaajad ja koolituspäevade kuupäevad lepitakse kokku 

osalejatega, et tagada maksimaalne osavõtt kontaktõppest. Loenguid ja seminare eraldi ei 

toimu, õpe on interaktiivne ja vaheldusrikas, kombineeritud plaanide tagasiside analüüsi, 

diskussioonidega ja grupitöödega. 

Põhiliseks praktiliseks tööks on osaleja poolt valitud valdkonnast ja ideega äriplaan 

(vajadusel koos toetusmeetme poolt nõutava toetusprojektiga ja äriplaani sees olevate 

turundusprojekti(de) ja ettevõtte käivitusprojektiga) või eraldi toetusprojekt.  

Äriplaan  koos sellega kaasnevate projektidega või toetusprojekt valmivad järk-järgult 

(loogiliste projekti- ja planeerimisetappide kaupa) koolitaja kui projekti- ja 

ettevõtlusmentori järjepideval juhendamisel ja iganädalasel tagasisidestamisel.  

Õppekava juht, koolitaja/kontaktandmed: Sigrid Salla, sigrid@projektiteenus.ee  

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: 

Kõrgharidus, eelistatult majandusharidus, ärikorraldusalane magistri- või 

bakalaureusekraad või ettevõtluse, ettevõtte majandamise ja juhtimise kõrvalaine 

õppekavade läbimine. Omab vähemalt 5-aastast ettevõtlus- ja projektijuhtimise kogemust 

ning vähemalt 1-aastast projekti- ja ettevõtlusmentori töökogemust.  On läbinud 

projektijuhtimise kursused ning omandanud projektijuhi kutsetunnistuse (sobivad kõik 

projektijuhi tasemed, v.a  madalaim, projekti assistendi või projektimeeskonna liikme 

tase). Tunneb projektijuhtimise kutsestandardit. On kursis E.M. Goldrati õppe- ja 

projektimeetoditega ning omab eeldusi kriitilise tee meetodi rakendmiseks kursuse 

läbiviimisel. Omab toetusprojektidele ja äriplaanidele toetuse taotlemise, soovitavalt  ka 

toetusmeetme  hindamiseksperdina või toetuste seiretöötajana eelnevat töökogemust. 

Seoses projektide ja äriplaanide praktilise juhendamisega ettevõtlus- ja projektimentorina 

on nõutav ka väga hea eesti keele kirjalik ja suuline väljendusoskus, kasuks tuleb vastava 

õppeaine, kõrvalaine või tasemeõppekava läbimine  (nt eesti filoloogi haridus). Sooritatud 

mailto:sigrid@projektiteenus.ee


kõrgkoolipedagoogika,  andragoogika või pedagoogika kursus või selle puudumisel 

varasem täiskasvanud õppijate juhendamise- ja õpetamise kogemus. Omab vähemalt 24 at 

mahus Tööinspektsiooni tööohutuse- ja töötervishoiukoolituse tunnistust.  
 

Eesmärk 
Kujundada eeldused  iseseisvalt arendada ja ellu viia abikõlblikke 

äriplaane ja toetusprojekte  või toetusprojekte ning tegutseda  ettevõtjana 

jätkusuutlikult. 
Õpiväljundid 

 
- oskus planeerida ja koostada abikõlblikku toetusprojekti sisaldavat 

äriplaani või toetusprojekti, leida sobivaid rahastamisvõimalusi 

- oskus siduda projekti eesmärgid ettevõtte, piirkonna ja rahastaja 

strateegiliste eesmärkide ja prioriteetidega 

- oskus järgida  toetustaotlustele esitatavaid meetmepõhiseid projekti 

sisulisi ja vormistuslikke  nõudeid 

- teadmised toetustaotluste hindamise protsessist ning meetmepõhistest 

hindamiskriteeriumidest 

- oskus suurendada ajaplaneerimise ja ajajuhtimise meetoditega tööde, 

projektide efektiivsust, tähtaegsust 

- oskus luua mõjus turundusplaan, mis suurendab ettevõtte ja projektide 

nähtavust ning tõstab müüki 

- oskus mõõta turunduse, projektide ja ettevõtte tulemusi 

- oskus juhtida  ettevõtte ja projekti meeskonda 

- oskus ennetada ja lahendada probleeme ja konflikte 

- oskus teha  kvaliteediplaani ja kvaliteedikontrolli  

- oskus koostada ja täita ettevõtte ning projekti eelarveid, abikõlblikke 

toetuseelarveid ja finantsprognoose 

- oskus analüüsida ettevõtte ja projektide riske,  neid ennetada  ja/või 

maandada 

- oskus arvestada seadusandlusest tulenevaid  nõudeid, sh tööohutuse ja 

töötervishoiu, raamatupidamise,  maksunduse ning tegevusala 

spetsiifilisi nõudeid. 

Koolituse põhi- ja alateemad; sulgudes kontaktõppe maht / kogumaht kontaktõpe 

koos iseseisva praktilise tööga:  

 
Sissejuhtatus ettevõtlusse ja projektijuhtimisse. Äriplaan,  toetusprojekti plaan. Ettevõtja 

ja projektijuhi omadused, rollid (10/20at)  
Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded. Ettevõtlusvormid, nende 
erinevused. Projekti  ja toetusprojekti mõisted. Äriplaani planeerimine ja teostamine projektidena. 
Arendusprojekti etapid ja projektijuhtimise põhimeetodid.  Ettevõtja, projektijuhi isikuomadused, 
ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid. Äriplaani ja toetusprojekti tüüposad ja lisad.  

Eeluuringud, rahastajate eeluuring, turuanalüüs (35/70at) 
Rahastamise eeluuringud: EL toetussüsteem, toetuste  tingimused. Toetuse taotlemise võimalused. 
Äriidee analüüs. Tegevusala, sihtgruppide, konkurentide eeluuringud. Seadusandlusest tulenevaid üldised 

ja valdkonnaspetsiifilised nõudeid. Toetusprojektile mõõdetavate eesmärkide, indikaatorite, väljundite ja 
tegevuste määratlus, logframe meetod. EL toetusmeetmete jt potentsiaalsete rahastajate eeluuring: 
rahastamisallikad, oma- ja kaasfinantseerimisvõimalused; abikõlblikud ja mitteabikõlblikud tegevused ja 
kulud. Turu olukorra statistiline analüüs ja turutrendide analüüs. Sihtturud ja sihtrühmad. 
Tarbijakäitumine. Tarbijate ostukäitumine ja turu segmenteerimine. Tootearendus ja teenuste disain  
vastavalt turunõudlusele. Toote elutsükkel. Turuanalüüs, turusegmentide, sihtgruppide määratlus, 



turutrendide analüüs.  Alakaetud turusegmentide ja turuniššide määratlus. Turuvajaduste statistiline 
analüüs. Innovaatilised, efektiivsed turustamise meetodid.Toote lisandväärtused ja innovaatilised 
eelised. 

Turundusplaan, turundusprojektid ja müügisuhtlus (40/80at) 
Sissejuhatus turundusse. Turunduse mõiste ja komponendid. 4P-7P turundusmudelite 
areng. Turundusfunktsioonid. Turundusplaani ja turundusprojekti eesmärgid, turundusmeetmed. 
Turundusplaani koostamine ja analüüs. Turu-uuringud. Unikaalne müügiargument. Firma visuaalse 
kuvandi loomine ja firma sümboolika. Ettevõtte ja kaubamärgi nimi, logo ja slogan. Ettevõtte väärtused. 
Logo. Müügimetoodika. Tarbijakäitumise põhimõtted, tarbijate tüübid. Tarbija ostukünnise ja 
ostumotiivide analüüs.  Kahvli meetod jm müügitehnikad.. Turunduskommunikatsioon. Reklaam: 
reklaamikanalid. E-turundus. Suhtekorraldus, müügi edendamine, müügiprotsess. Müügi- ja 
jaotuskanalid. Turundusplaani ja turundusprojekti eelarved.  Turundusriskid ja nende maandamine. 
Turundusmeetmete mõõtmine. 

Ettevõtte ja projekti tegevuskava tööprotsesside, aja- ja inimressursside planeerimine, 

ajajuhtimine, projektitarkvarad (40/80at)  
Toetusprojektide ja äriplaanide tüüpvead. Aja- ja inimresursi planeerimine ja ajajuhtimine, 
projektijuhtimise tarkvarade abivahendid ajakavade ja tööprotsesside planeerimisel (MS Project, Open 
Project jm). Projektipõhiste tööprotsesside spetsiifika. Ajapuhvrite planeerimine. Plaani täideviimisel 
plaanide uuendamine, ümberplaneerimine, hilinemiste jooksva ennetamise ja vähendamise meetmed. 
Projektimeeskonna moodustamine,  juhtimine.  

Tööõigus, tööohutus- ja töötervishoid (20/40at) 
Tööõigus, TL, TVL, KL töötamise lepingutega kaasnevad kohustused ja õigused. Töö- ja puhkeaja, palga 
arvestuse viisid. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes. Töökeskkonna riskianalüüs. 
Tegevusvaldkondlike ohutegurite määratlus ja ohutegurite kõrvaldamise tegevuskavad. Bioloogilised, 
füüsilised, keemilised, psühhosotsiaalsed ohutegurid. Töökeskkonnaspetsialisti, esmaabi andja ja 
töökeskkonna voliniku ülesanded. Tööinspektsiooni ja Terviseameti funktsioonid.  

Finantsplaneerimine, hinnastamine, maksundus ja raamatupidamine (40/80at) 
Finantsplaneerimine: bilanss, tulud-kulud, finantsprognoosid. Kassavooplaan, kasumiaruanne, eelarve. 
Projekti abikõlblik eelarve: oma- ja kaasfinantseeringu osakaal, kulude abikõlblikkus kululiigiti. Omahinna 
arvestus ja müügihinna kujundamise meetodid. Eelarve täitmine, ümberplaneerimine, lisaeelarve 
teostusfaasis. Maksunduse alused, maksustamine. Raamatupidamise põhialused. 

  


