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Valikõppeaine „Ettevõtlusõpetus” 
 
1. Üldalused 
 
1.1. Ettevõtlusõpetuse õpetamise eesmärk 
Ettevõtlusõpetusega taotletakse, et õpilane põhikooli lõpuks: 
1) oskab püstitada eesmärke, võtta vastutust ideede elluviimisel ning rakendab 
meeskonnatöövõtteid; 
2) arendab enda loovust; 
3) kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, tõlgendab ja esitab 
neis allikates sisalduvat infot; 
4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda; 
5) teab oma õigusi ja kohustusi kui tarbija, töötaja ja tulevane ettevõtja; 
6) saab aru ettevõtluse tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonnas; 
7) mõistab ettevõtja, juhi ja töötaja rolle ning vastutust; 
8) oskab näha ettevõtlust isikliku karjäärivõimalusena, on positiivse hoiakuga ettevõtluse ja 
ettevõtja suhtes; 
9) suudab soovi korral kolmanda kooliastme loovtööna teostada minifirma. 
 
1.2. Valikõppeaine kirjeldus ja maht 
Ettevõtlusõpetuse maht on 35 tundi. Ainet käsitletakse igapäevaeluga seostatult. Aine 
õppimine toimub praktilise tegevusena minifirma töös osalemise kaudu (JA Eesti „Minifirma“ 
programm). Kaks kolmandikku valikõppeaine mahust on suunatud praktilistele tegevustele ja 
loovust ning kriitilise mõtlemise oskusi arendavate ülesannete lahendamisele. Praktilised tööd 
on konkreetse üksikteema või materjali kohta. Iseseisvateks tegevusteks on kodused 
ülesanded, klassitööd ja arvutitööd. Õppes on olulisel kohal aktiivõppemeetodid nagu 
arutelud, juhtumianalüüsid, rollimängud, projektid, õppekäigud ja vabatahtlik tegevus 
kodukohas. Ettevõtlusõpetus annab ülevaate ettevõtte toimimisest ja ettevõtluse tähtsusest 
ühiskonnas. Ettevõtlusõpetus aitab paremini mõista inimtegevuse ja keskkonna vastastikuseid 
seoseid, ressursside nappust. Ettevõtlusõpetus kujundab õpilastes arusaamist, et vastutus 
ühiskonna jätkusuutliku arengu tagamiseks on nii üksikisikul kui ka ettevõtte tasandil. 
Ettevõtlusõpetuse kaudu suunatakse õpilast mõistma, et nii isikliku ettevõtlikkuse 
kujundamiseks kui ettevõtluse edendamiseks tehtavad otsused peavad lähtuma loodus- ja 
elukeskkonna säästmise vajadusest. Õpilased saavad teavet erinevatele elukutsetele esitatavate 
nõuete kohta, tutvuvad töötaja ja ettevõtja (tööandja) rollidega, õpivad hindama oma oskusi, 
soove, arenguvajadusi ning -võimalusi, koostama elulookirjeldust, hindama nii töötaja kui 
ettevõtja (tööandja) rolli. Õpilastes arendatakse ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat 
eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi ning juhtimise ja meeskonnatöö 
oskusi, finantskirjaoskust, digipädevusi. Õppes pööratakse suurt tähelepanu õpimotivatsiooni 
arendamisele, seostades õpet igapäevaelu ja kohaliku ettevõtlusega. Ettevõtlusõpetus on 
tihedalt lõimitud teiste õppeainetega, tuginedes matemaatika-, geograafia- ja 
ajalooteadmistele, ning toetades ühiskonna- ja inimeseõpetuse õppimist, karjääriõpet ja 
elukutsevalikut. Õpilase teabe ja tehnoloogia kasutamise oskuse arendamiseks kasutatakse 
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õppes nüüdisaja tehnoloogilisi vahendeid, sh IKT võimalusi, (ettevõtete, omavalitsus- ja 
riigiasutuste kodulehed, 
õigusaktid internetis, ettevõtjaportaal, interaktiivsed ettevõtlusmängud, väärtusmängud jne).  
 
1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine. 
Õppetegevuse kavandamisel ja korraldamisel 
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimumist teiste õppeainetega ja õppeaineid 
läbivate teemadega; 
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus ja iseseisvate tööde maht on mõõdukas, jaotub õppeaasta 
ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega, et toetada õpilaste kujunemist 
aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks, loovateks, ettevõtlikeks ja kriitiliselt mõtlevateks 
isiksusteks ning arendada meeskonnatöö oskusi; 
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 
6) tehakse koostööd kohalike ettevõtjate, majanduselu juhtide ja lastevanematega 
mitmekesistes õpikeskkondades; 
7) rakendatakse uurimuslikku õpet ja aktiivõppe meetodeid - andmete otsimine, probleemide 
sh dilemmade lahendamine tulemuste töötlemine ja esitamine; rollimäng, rühmatöö, projektid, 
välitööd; õppekäigud ettevõtetesse, kohtumised ettevõtjatega, nende töö jälgimine töökohal; 
8) võimaldatakse loovtööna kas asutada või käivitada minifirma ja rakendada nii oma 
ettevõtlikkust; 
9) kaasatakse õppesisu käsitlemisel valiku tegemisse õpilasi nende eelnevaid teadmisi ja 
oskusi arvestades ja õpivajadustest lähtudes. 
 
1.4. Hindamise alused. 
Ettevõtlusõppe õpitulemuste hindamine lähtub põhikooli riikliku õppekava üldosas toodud 
hindamisalustest ja teistest hindamist reguleerivatest dokumentidest. Hindamise eesmärk on 
saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada 
saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks. Hinnatakse nii teadmisi ja nende 
rakendamise oskusi kui ka loovust ülesannete lahendamisel, üldpädevuste saavutatust, sh 
õpioskusi. Hindamisel võetakse aluseks suulised vastused (esituste), kirjalikud ja praktilised 
tööd ning iseseisvad tegevused, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas 
taotletavatele õpitulemustele. Olulisel kohal on kujundav hindamine, mille kaudu arendatakse 
arutluse, põhjendamise ja seoste loomise oskust, õpilase iseseisvat tööd, osalemist 
rühmatöödes ja aruteludes, kirjalike tööde vormistamise nõuetega arvestamist ja üldist 
korrektsust. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja arvestuslike hinnetega. Õpilane 
peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised 
on hindamise kriteeriumid. Kokkuvõttev hinne kujuneb tunnitööde, praktiliste ja uurimuslike 
tööde, iseseisvate tööde ja ettekannete hinnetest.  
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1.5. Füüsiline õpikeskkond 
Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber 
paigutada, on internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus. 
Võimalusel korraldab kool õppe sidumiseks igapäevaeluga õppekäike ettevõtetesse. Kool 
toetab õpilaste osalemist ettevõtlust arendavates projektides. 
 
 
2. Ainekava 
 
2.1. Ettevõtlusõpetuse õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli lõpetaja 
1) seletab ja kasutab ettevõtluse põhimõisteid ja teab turumajanduse põhimõtteid; 
2) saab aru, et ettevõtlus loob võimalused inimeste vajaduste rahuldamiseks; 
3) hindab ettevõtluse toimimiseks vajalikke ressursse; 
4) saab aru, kuidas toimib turg ja kujuneb hind; 
5) teab üksikisiku ja ettevõtte kohustusi riigi ees ning ettevõtete rolli turumajanduses; 
6) saab aru palga ja tootlikkuse seosest, oskab arvutada bruto- ja netopalka ning tööandja 
kulusid tööjõule; 
7) on uudishimulik, avatud ja õpihimuline, teeb koostööd ning arendab suhtlemis-, 
meeskonnatöö- ja juhtimisoskusi; 
8) väärtustab enda ja teiste panust ühistöös; 
9) lahendab probleeme loovalt, leiab probleemidele erinevaid lahendusi, kirjeldab oma 
tegevuse tagajärgi ja annab neile hinnangu; 
10) märkab ja kasutab avatud maailma võimalusi, tunneb huvi ühiskonna ja erinevate 
kultuuride vastu; 
11) väärtustab tervislikku ja keskkonnateadlikku eluviisi, ühiskonna reegleid ja norme ning 
mõistab nende vajalikkust ja järgib neid igapäevaelus; 
12) saab aru ärieetika põhimõtetest; mõistab eetikapõhimõtete rakendamise vajalikkust 
üksikisiku ja kogukonna jaoks; 
13) kavandab karjäärivalikuid enda suutlikkust, huvisid ja võimeid analüüsides. 
 
2.2. Ettevõtlusõppe õpitulemused, õppesisu ja õppetegevused 
 
2.2.1.Turumajandus 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab, et turumajanduses määrab turg toodetava toodangu ja kasum motiveerib ettevõtlust; 
2) tunneb erinevate ressursside kasutamise vajalikkust ettevõtte tegutsemisel ning kapitali ja 
investeerimise tähtsust. 
Õppesisu 
Ressursside nappus, majanduslik käitumine, alternatiivkulu, kompromissid. Majanduse kolm 
põhiküsimust. Ettevõtluse tugisambad. Hinnasüsteem, eraomand,  konkurents, ettevõtlikkus, 
kasum. Nõudlus. Pakkumine. Hinnamõju. Nõudluse ja pakkumise muutused. Tasakaaluhind. 
Tootmise muutuste mõju hindadele. 
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2.2.2. Ettevõtlus 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab ettevõtja kohustusi, riske ja tasusid; 
2) analüüsib ettevõtte põhilisi kohustusi oma töötajate, klientide, aktsionäride ja kohaliku 
ühiskonna ees; 
3) mõistab ettevõtlust kui elatise teenimise võimalust. 
Õppesisu 
Ettevõtlikkus, ettevõtjate roll majanduses. Ettevõtja, ettevõte. Ettevõtja kohustused, riskid, 
kasum. Ettevõtjate strateegiad. Ettevõtte õiguslikud vormid. FIE, osaühing, aktsiaselts. 
Ettevõtja karjäär. „Äriseadustik”. 
 
2.2.3. Ettevõtte alustamine 
Õpitulemused 
1) Kursuse lõpul oskab õpilane koostada lihtsamat äriplaani oma äriidee teostamiseks. 
Õppesisu 
Ettevõtte alustamine.  
Oma ettevõttega alustamine. Äriidee, äriplaan. Toode ja teenus.  
Algkapital, investeerimine. Väärtpaberid. Tootlikkus, kvaliteet. Püsi- ja muutuvkulud. 
Nüüdisaegse tehnoloogia ning ressursside efektiivse ja keskkonnasäästliku kasutamise mõju 
tootlikkusele. 
 
2.2.4. Juhtimine 
Õpitulemused 
1) Kursuse lõpul oskab õpilane kasutada ajurünnaku tehnikat juhtimisprobleemidele 
lahenduste pakkumisel. 
Õppesisu 
Juhtimine. Eesmärkide püstitamine, planeerimine. Meeskonnatöö, tööjaotus, motiveerimine, 
kontrollimine. Ajakasutus. 
 
2.2.5. Ettevõtte raamatupidamine 
Õpitulemused 
1) Kursuse lõpul tunneb õpilane raamatupidamise aluseid ja oskab pidada lihtsat 
majandusarvestust, teeb vahet püsi-ja muutuvkulude vahel. 
Õppesisu 
Ettevõtte raamatupidamine. Bilanss. Kasumiaruanne. Aktiva, passiva, kasum, kahjum, 
amortisatsioon. Põhivara, käibevara, kohustused. Üksikisiku ja ettevõtte tulumaks, 
sotsiaalmaks, käibemaks, töötuskindlustusmakse. 
 
2.2.6. Konkurents ettevõtluses 
Õpitulemused 
1) Kursuse lõpul tunneb õpilane konkurentsiliike ning konkurentsi positiivseid ja negatiivseid 
mõjusid. 
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Õppesisu 
Konkurents ettevõtluses. Konkurentsi vormid. Konkurentsi positiivne ja negatiivne mõju 
tootmisele ja tarbijale. Litsents, patent, kasulik mudel, tööstusdisaini lahend ja autoriõigus. 
 
2.2.8.Turundus 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) oskab püstitada tootmise ja müügi eesmärke; 
2) tunneb turunduse mõistet ja rolli ettevõtte tegevuses; 
3) oskab hinnata ja võrrelda turustruktuure ja strateegiaid, teha reklaami ja müüa tooteid. 
Õppesisu 
Turundus. Põhiülesanded. Toode, hind. Hinnakujundus. Müügistrateegiad. Turundussuhtlus ja 
müügikoht. Reklaam, reklaami koostamine. Ostja ja müüja rollid. 
 
2.2.9. Ärieetika 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) oskab tuua selliste eetiliste äriotsuste näiteid, mis mõjutavad ühiskonda; 
2) hindab seoseid väärtuste ja käitumiste vahel. 
Õppesisu 
Ärieetika. Vastutus tarbija, ühiskonna ja ettevõtte omanike ees. Sotsiaalne ettevõtlus 


