
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega 

ettevõttes 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Isikuareng 

Õppekeel: Eesti 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 

erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 

optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm:  
Erialase tasemehariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealised isikud sh vanuses 

50+, kes soovivad siirduda palgatöölt ettevõtlusese või on juba ettevõtlusega alustanud ja 

soovivad täiendavaid teadmisi dokumentatsioonile seatud nõuetest, nende korraldamisest, 

koostamisest ja vormistamisest väikese ja keskmise suurusega ettevõttes. 
 

Grupi suurus: 16 osalejat 

Õppe alustamise nõuded:  

Vajalik arvutikasutamise oskus. 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

 Teab majandustegevuses enim kasutatavate lepingute liike  
 Haldab ettevõtluse õiguslikku regulatsiooni 
 Lahendab äriühinguõiguse, võlaõiguse, tööõiguse ning töötervishoiu ja tööohutuse 

õiguse valdkonna õigusliku sisuga küsimusi. 
 vormistab nõuetele vastavaid dokumente, lähtudes asjaajamise heast tavast; 
 loob dokumendimalle vastavalt nõuetele; 
 kirjeldab dokumentide säilitamise vajadust, arhiivitöö korraldust, arvestades 

dokumendi elukäigu etappe;  
 Teab ja mõistab, mida tähendab ettevõtjale juhtida ettevõtet ettevõtja hoolsusega ning 

kuidas seda nõuet täita ja selle nõude täitmist tõendada. 
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Bürootöötaja tase 4 
B.2.3 Töö dokumentidega  
Väikeettevõtja tase 5  
B.2.1 Äritegevuse kavandamine 
B.2.2 kompetents äritegevuse käivitamine 
B.2.3 Äriprotsesside korraldamine 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse müügikorraldaja õppekava  



                                                                                                      
 

  

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  80 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 80 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 
60 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
20 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada 

auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on  õpiväljundite 

saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui 

need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu:  

Auditoorne töö (60 t) 
 Nõuded äriühingule  
 äriühingu asutamine ja juhtimine 
 ettevõtte juhtimise tööõiguslik alus (töökorralduse reeglid, töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded ja nende täitmine; töölepingu sõlmimine ja haldamine)  
 Majandustegevuse (kaubandustegevuse) õiguslik regulatsioon  
 Lepinguõigus  
 Dokumendi- ja arhiivihalduse õiguskeskkond  
 Dokumendisüsteemi loomine organisatsioonis  
 Dokumendimallide loomise põhimõtted  
 Arhiivitöö korraldus 

Praktiline töö (20 t) 
 Äriühingu asutamine ja juhtimine 
 Töökorralduse reeglid, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ja nende täitmine; 

töölepingu sõlmimine ja haldamine 
 Lepinguõigus 
 Õpimapi koostamine 

 
Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse auditoorium ja arvutiklass, kus on olemas koolisisene 

arvutivõrk ja kiire internetiühendus. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

Õpingute lõpetamiseks on vajalik osaleda kontaktõppes vähemalt 70%, ja esitada õpimapp. 

Mitteeristav hindamine. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus 

 
Hindmismeetodid Hindamiskriteeriumid 
Õpimapp 
näidisdokumendivormidega 

Sisaldab: 
 äriühingu asutamisdokumendid, 
 ettevõtte/ettevõtete olulisemad 

juhtimisdokumendid, sh töökorralduse reeglid, 



                                                                                                      
 

  

 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise 
dokumentatsioon jms,  

 tegevuse korraldamiseks vajalike lepingute 
sõlmimise ja haldamise dokumendid jms), mis on 
vajalik ettevõtluses 

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks 

vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

Aare Kruuser, TLÜ Õigusakadeemia lektor, eraõiguse osakonnas. Jurist, magistrikraadile 

vastav kvalifikatsioon EV haridusseaduse § 29 lg 22 alusel, TÜ õigusteaduskond 1984 cum 

laude, Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolituse õpetaja alates 2007.a. Eesti Juristide 

Liidu ettevõtlusjuristide ühenduse juhatuse esimees, kogemus nõuetele vastavuse hindamisest 

alates 1984, ettevõtte juristina alates 1992.a., juhina alates 1980, õppejõuna alates 1990. 
 
 


