
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Tallinna Majanduskool 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja 

finantsistile 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Arvutikasutus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

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:  
Raamatupidajad ja finantsistid, kellel on vajadus kasutada andmete töötlemiseks ja 

analüüsimiseks MS Exceli funktsioone, et seeläbi töö efektiivsemaks muuta. 

 

Grupi suurus: kuni 16 

 

Õppe alustamise nõuded: 
Koolitusel osalemise eelduseks MS Exceli kasutamise kogemus vähemalt baastasemel. 
 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

 
Koolituse lõpuks õppija: 

 koostab ja kujundab tabeleid, teha neist vajalikke väljatrükke; 

 tunneb andmetüüpe MS Excelis ja oskab neid muuta; 

 kasutab arvutamiseks MS Exceli funktsioone sh. finantsfunktsioone; 

 visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega; 

 analüüsib suuri tabeleid; 

 teostab sihiotsingut ja mõjuanalüüsi. 
 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Õppekava koostamisel on aluseks võetud EDCL baasmoodulis „Tabelitöötlus“ 

(http://ecdl.ee/tabelitootlus.htm) kirjeldatud teadmised ja oskused, mida on rakendatud MS 

Excel tabelitöötluse programmile. Nimetatud teadmised ja oskused on läbivate kompetentside 

hulgas nõutud ka raamatupidamise kutsestandardis 

(https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Kompetentsid/vaata/10649968).  

http://ecdl.ee/tabelitootlus.htm
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Kompetentsid/vaata/10649968


                                                                                                      
 

  

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

 
Digipädevused, sh. oskus kasutada tabelarvutusprogramme, on tänapäeval vajalikud pea 
kõigis eluvaldkondades töötavatele isikutele. Tabelarvutusprogrammidel on palju 
kasutusvõimalusi, mille abil on võimalik tööd tõhusamalt korraldada ja teha. Raamatupidajate 
ja finantsistide töö on traditsiooniliselt olnud seotud suure hulga andmetega. Üha kasvav on 
olnud aga vajadus nende andmete analüüsimise ja sünteesimise oskuse järele, et 
majandusüksuse kasutuses olevaid andmeid oleks võimalik kasutada selle majandusüksuse 
juhtimisotsuste tegemiseks.  
 
Arvestusala OSKA uuringus on kõigis põhikutseala rühmas olulisimate arendamist vajavate 
oskustena välja toodud IKT ja andmeanalüüsi oskuste arendamine. Uuringus on arendamist 
vajavate oskustena nimetatud näiteks kontori- ja majandustarkvara kasutamise, andmekaeve 
ja andmeanalüüsi, tabelarvutusprogrammide kasutamise (spetsiifilisemad oskused: nt Pivot-
tabelid jmt), andmete analüüsi- ja sünteesimise oskusi ning Excel’i analüüsivõimaluste 
tundmist ja kasutamist. 
 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  32 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 32 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 
8 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
24 

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:  

 Tabelite loomine, vormindamine ja kasutamine, 1 h , sh. praktiline töö 0,75 h 

 MS Excel klahvikombinatsioonid, 1 h , sh. praktiline töö 0,75 h 

 Andmete sisestamine, kopeerimine ja kleepimine, 1 h , sh. praktiline töö 0,75 h 

 Andmete import ja töötlemine, 1 h , sh. praktiline töö 0,75 h 

 Valemite koostamine, funktsioonide kasutamine, lahtritele viitamine, 4 h , sh. praktiline 

töö 3 h 

 Finantsfunktsioonide kasutamine, 6 h , sh. praktiline töö 4,5 h 

 Suurte andmetabelite analüüsivahendid: filtreerimine, sorteerimine, koondväljavõtted, 6 

h, sh. praktiline töö 4,5 h 



                                                                                                      
 

  

 Liigendtabelite koostamine, kasutamine, 4 h , sh. praktiline töö 3 h 

 Andmete konsolideerimine, 2 h , sh. praktiline töö 1,5 h 

 Mõjuanalüüs, sihiotsing ja stsenaariumite haldamine, 4 h , sh. praktiline töö 3 h 

 Sissejuhatus makrodesse, 2 h , sh. praktiline töö 1,5 h 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Koolitus toimub Tallinna Majanduskooli arvutiklassis, mis vastab kõigile koolituse 

läbiviimise nõuetele. Klassis on tagatud vajalike esitlusvahendite olemasolu (arvuti igale 

õppijale praktiliste ülesannete lahendamiseks, projektor, tahvel).  

 

Õppematerjalid: 

Koolitaja poolt õppijatele antavad praktilised ülesanded ja nende lahendused MS Exceli 

töölehtedena. 

 

Kirjandus: 

Reinumägi, R. Excel 2013-2016 tavakasutajale. Lohkva 2017 

 

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

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

Nõutav on osavõtt vähemalt 70% kontakttundidest ning kõikide praktiliste ülesannete 

sooritamine.  

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kirjaliku arvestustööga. Arvestustöö loetakse 

sooritatuks kui koolituse läbinu:  

 koostab ja redigeerib arvutusvalemeid, milles rakendab õigesti funktsioone, sh. 

finantsfunktsioone;  

 sorteerib ja filtreerib andmeid ning teeb kokkuvõtteid; 

 koostab graafikuid;  

 koostab ja kasutab liigendtabeleid (Pivot); 

 konsolideerib andmed mitmest andmeallikast; 

 lahendab planeerimisülesande Exceli planeerimisvahendi abil;  

 koostab lihtsa makro. 

 

Kirjalik arvestustöö tuleb sooritada vähemalt 65%-lisele tulemusele. 

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse. 

 

 

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.  

 

Märt Murd on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal (2003) 

ning bakalaureusekraadi õigusteaduses (2014). Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi 



                                                                                                      
 

  

valdkonnas alates 2006. aastast sh. kasutanud ühe peamise töövahendina tabelarvutus-

programmi MS Excel ja koostanud selle abil arvukalt töövahendeid, mudeleid, arvutusi. Ta 

omab kehtivaid Vanemraamatupidaja, tase 6 ning Täiskasvanute koolitaja, tase 5. 

kutsetunnistusi. 

 

 

Õppekava koostaja:   

/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 

Märt Murd, koolitaja, mmurd@tmk.edu.ee 

 

mailto:mmurd@tmk.edu.ee

