
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: forvarderioperaatori  4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne 

 

Moodul nr 22 Ettevõtluse alused koos turundusega mooduli maht 3,5 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Kaja Sander 

Mooduli õpetajad: Kaja Sander 

Mooduli eesmärk: 
 

Õpetusega valmistatakse õppija ette toimetulekuks ettevõtlusmaailmas. Õppija arendab lisaks karjääriplaneerimise aluste moodulis 
omandatud ettevõtlus- ja  majandusalastele teadmistele ja oskustele oma ettevõtluskompetentse sügavuti. Moodul loob soodsa 
pinnase põhiliselt ettevõtjatena tegutsevate metsamasinaoperaatorite ettevõtlusalaseks tegevuseks. 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 

Läbitud moodul Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused.  
 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 

Moodul hinnatakse eristavalt. Koondhinde väljapanekul omab äriplaani hinne osakaalu 0,6 ning kummagi kontrolltöö osakaaluks on 

0,2.  Mooduli arvestamisel on eelduseks, et kõik mitteeristavalt hinnatavad hindamisülesanded on arvestatud. Moodul loetakse 

lõpetatuks, kui kõik õpiväljundid on saavutatud vähemalt lävendi tasemel.  

Õpiväljundid (ÕV) 1. Esitleb erinevaid ettevõtlusvorme ja 

ettevõtlusvormi valiku kriteeriume, hinnates 

omaenese potentsiaali tegutsemaks ettevõtjana: 

 seletab lahti äriseadustiku osad; 

 kirjeldab ettevõtlusvorme, analüüsides ja põhjendades  neist 

enesele sobivat; 

 hindab ja analüüsib end kui ettevõtjat. 

2. Iseloomustab turunduskeskkonda oma 

tegutsemisvaldkonnas, seostades seda võimaliku 

äriideega: 

 kirjeldab metsamasinaoperaatori turunduskeskkonda, sh 

operaatoriteenuse nõudlust ja pakkumist ja töö sesoonsust; 

 analüüsib ettevõtlusvõimalusi enda poolt valitud 

tegevusvaldkonnas 



3. Mõistab ettevõtte tulude ja kulude kujunemist, sh 

eristades püsikulusid muutuvkuludest: 

 analüüsib sisenemisbarjääri metsamasinaettevõtlusse; 

 analüüsib ettevõtluse alustamiseks vajalike finantsvahendite 

allikaid;   

 eristab muutuvkulusid püsikuludest, mõistes püsikulude mõju oma 

ettevõttele; 

 koostab etteantud algandmete järgi toote või teenuse 

kulukalkulatsiooni. 

4. Mõistab turunduse olemust ning turundusplaani ja 

äriplaani vahelisi seoseid: 

 käsitleb turundusplaani äriplaani osana; 

 koostab oma äriplaaniga vastavuses oleva turundusplaani. 

5. Selgitab äriplaani olemust ja ülesehituse 

põhimõtteid: 

 

 retsenseerib olemasolevat äriplaani, andes hinnangu selle 

toimivusele; 

 koostab oma tegevussuunaga vastavuses oleva äriplaani. 

Mooduli maht kokku 91 tundi: sellest 78 tundi on kontaktõpe;  ja 13 tundi on iseseisev töö 
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindekriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

1. Ettevõtte asutamine 14 0 0 0 1 Loeng, rühma-
töö, tutvumine 
äriseadustikuga 
(etteantud 
situatsioonile 
lahenduse otsi-
mine äriseadus-
tikust ), sobivus-
testi täitmine, 
põhikirja ja asu-
tamislepingu 
koostamine  

Eristav 3-osaline 
kontrolltöö 
nr 1 

A-osa: definee-
rib põhimõisted. 
Kirjeldab ette-
võtlusvorme. 
Vastab küsimus-
tele metsama-
sinaettevõtlus-
keskkonna 
kohta  

Lisaks B- osa:  
Sooritab 
tabelülesande 
nr 1 (analüüsib 
ettevõtlusvormi 
valiku kritee-
riume ning 
ettevõtluskesk-
konnast tulene-
vaid ohte, riske  
ja võimalusi) 

Lisaks C-osa: 
Sooritab ülesande 
nr.2 
(juhtumülesanne 
ettevõtlusvormi 
valikule hinnangu 
andmine)  

1.1.Ettevõtluse õiguslikud 
alused (äriseadustik); 
käibemaksukohustus. Val-
misolek ettevõtluseks:  
ettevõtja isikuomadused, 
kohustused,  riskid ja 
vastutus. Ettevõtte asuta-
mine: organisatsioonilised 
vormid ja selle valiku 
kriteeriumid, ettevõtte 
registreerimine; põhikiri; 

                                                           
1 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 



asutamisleping; ettevõtte 
Juhtimisviisid. Ettevõtte 
äriidee mõiste 

2. Turunduskeskkond 8 0 0 0 2 Loeng; 
mõistekaart.  

Eristav 3-osaline 
kontrolltöö 
nr 1 

Vt ülalpool Vt ülalpool Vt ülalpool 

Turunduskeskkonna mõis-
te ja komponendid. Turun-
duskeskkond metsamajan-
duses (operaatorite 
tööturul). 

3. Ettevõtte kulud ja tulud 12 0 0 0 3 
 

Loeng. 
Kulukalkulatsioo
nide 
koostamine 
etteantud 
algandmete 
järgi 

Eristav Kontrolltöö 
nr 2: 
Ülesanne 
(kulude kal-
kuleermine 
etteantud 
algandmete 
järgi) 

Otsesed kulud 
sh maksud, 
õigesti 
arvutatud 

Lisaks: kaudsed 
kulud õigesti 
arvutatud 

Lisaks: Kõik kulud 
õigesti arvutatud 
ning liigitatud 

Ettevõtte tulude ja kulude 
allikad. Püsi- ja muutuv-
kulude mõiste. Otsesed ja 
kaudsed kulud. Tasuvus. 
Kasumi mõiste ja 
kujunemine. 

4. Turundusplaan 18 0 0 0 4 Loeng. Olemas-
oleva turundus-
plaani analüüs. 
Ettevõtete 
turundustege-
vuste võrdlus ja 
analüüs. 
Õppekäik. 

Mitte-
eristav 

Raport ja 
tööleht õp-
pekäigul ko-
getu kohta. 
Turundus-
plaani koos-
tamine. 

Külastatud ettevõtete turundustegevused õigesti 
klassifitseeritud ning antud nende asjakohasuse kohta 
omapoolne hinnang. Koostatud oma äriideega 
vastavuses olev turundusplaan. 

Turundusplaan kui äriplaa-
ni osa. Turundusplaani 
osad: valitud sihtgrupi ehk 
segmendi kirjeldus, toote 
(teenuse) kirjeldus, hinna-
kujundus, jaotus- ehk 
turustussüsteemi kirjeldus, 
müügiedendamismeet-
mete (reklaam, isiklik 
müük, suhtekorraldus, 
müügi stimuleerimine) 
kirjeldus. Turunduseelarve. 

5. Ettevõtte äriplaan 26 13 0 0 5 Varem koosta-
tud äriplaanide 
analüüs (retsen-

Eristav Äriplaan  Äriplaan  sisal-
dab kõiki vaja-
likke osi. Äriidee 

Lisaks: Loogiliselt 
on sõnastatud 
missioon, visioon 

Lisaks: Ette on 
nähtud pikema-
ajalised aren-

Äriplaani mõiste ja  täht-
sus. Äriplaani sisu (osad) ja 



vorm. Äriplaani koostamise 
põhimõtted: äriidee, mis-
sioon, visioon,  konkuren-
sieelis, tootmise korraldus 
ja personal jm. Turundus-
plaan äriplaani osana. 
Arvutused ja prognoosid, 
tasuvusaeg; riskid. Ette-
võtja poolt esitatavad aru-
anded. 

seerimine). 
Äriplaani 
etapiviisiline 
koostamine 
 
 

on teostatav, 
teenindatav 
sihtgrupp jõuko-
hane. Riskid ja 
võimalused õi-
gesti hinnatud. 
Arvutused on 
õiged ja prog-
noosid reaalsed. 

ja põhiväärtused. 
Äriplaan nii 
keeleliselt kui 
vormiliselt 
korrektne ja 
esteetiline. 

guperspektiivid, 
millega on taga-
tud ettevõtte 
jätkusuutlikkus..  
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