
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Tallinna Majanduskool 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli 

ettevalmistuskursus 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Majandusarvestus ja maksundus 

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:  
Isikud, kellel on raamatupidaja assistent I kutse ning soovivad nüüd  sooritada raamatupidaja, 

tase 5 kutseeksami juhtimisarvestuse osa.  

 

Grupi suurus: kuni 20 

 

Õppe alustamise nõuded: 
Raamatupidaja assistent I kutsetunnistus. 

 
 

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

 
Koolituse lõpuks õppija: 

 Osaleb majandusüksuse finantstegevuse planeerimisel, rakendades eelarvestamise 
protseduure, meetodeid ja mudeleid. 

 Arvestab erinevate majandusüksuste toodete/teenuste omahinda, rakendades kuluarvestuse 
meetodeid. 

 Analüüsib ettevõtte finantstegevuse erinevaid valdkondi, kasutades sobivat info- ja 
võrdlusbaasi ning analüüsimeetodeid. 

 

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

Õppekava on koostatud Raamatupidaja, tase 5 kutsestandardi kompetentsi B.2.3 

Juhtimisarvestus alusel ja kutseprogrammi alusel. 

 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10649904
https://www.erk.ee/images/Dokumendid/Kutseeksamid/Nr-73-lisa-2-Rmp-5.-ja-6.-taseme-programmid.pdf


                                                                                                      
 

  

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

 
Eraldi juhtimisarvestuse lisamooduli ettevalmistuskursus on suunatud nendele 
raamatupidajatele, kellel on raamatupidamise alased teadmised ja oskused ning varasemalt 
omandatud „raamatupidaja assistent I“ kutse. 2019. ja 2020. aasta sügisel on nendel 
kutseomanikel viimane võimalus saada Raamatupidaja, tase 5 kutse ainult juhtimisarvestuse 
lisamooduli eksami sooritamisega. Kokku on sellise kutse omanikke käesoleval hetkel 2281. 
Kutse väljastamist alustati juba 2004. aastast ning neid väljastati kuni 2015. aastani. Paljud 
nende kutse omanikest on tänaseks juba vanuses 50+. Käesolev koolitus ning varasemast 
kõrgema kutsetaseme saavutamine võimaldab nendel raamatupidajatel oma oskusi 
kaasajastada ning seda ka kutseeksami sooritamisega tõendada, tõstes oma väärtust 
tööjõuturul. 
 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  72 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 60 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 
20 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
40 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 12 

 
 

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:  

 Juhtimisarvestuse infoallikad, 1 h  

 Finantsaruannete horisontaal- ja vertikaalanalüüs, 2 h , sh. praktiline töö 1,5 h 

 Statistika meetodite ja näitajate kasutamine finantsaruannete analüüsimisel, 2 h , sh. 

praktiline töö 1,5 h 

 Kasumiaruande skeemid: nende sarnasused ja erisused, 1 h  

 Suhtarvuanalüüs, 4 h , sh. praktiline töö 3 h 

 SWOT analüüs, 2 h , sh. praktiline töö 1,5 h 

 Krediidianalüüs, 2 h , sh. praktiline töö 1,5 h 

 Eelarvestamise alused, 2 h , sh. praktiline töö 1,5 h 

 Investeeringute eelarvestamine ja analüüs, 2 h , sh. praktiline töö 1,5 h 

 Ettevõtte mõõdikute süsteem, 2 h , sh. praktiline töö 1 h 

 Ettevõtte kuluarvestussüsteem kui juhtimisarvestuse infosüsteem, 2 h  



                                                                                                      
 

  

 Kulude ja kulutuste liigitamine ja kuluarvestuse terminoloogia, 4 h , sh. praktiline töö 3 h 

 Kulude käitumine, 8 h , sh. praktiline töö 6 h 

 Kulu-maht-kasum analüüs kui oluline osa ettevõtja eelarvesüsteemist ja lühiajaliste 

juhtimisotsuste infobaas, 8 h , sh. praktiline töö 6 h 

 Toodete-teenuste omahinna kalkuleerimisel rakendatavad kuluarvestuse meetodid, 8 h , 

sh. praktiline töö 6 h 

 Vastutuspõhine arvestus, 2 h  

 Kulude kogumine ja jaotamine, 8 h , sh. praktiline töö 6 h 

 

Praktiliseks tööks on teemakohaste ülesannete lahendamine kontakttundides.  

 

Iseseisva tööna lahendab õppija õpitu kinnistamiseks kodus ülesandeid vastava teema kohta, 

arvestuslikult ca 1 akadeemiline tund peale igat kohtumist.  

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Koolitus toimub Tallinna Majanduskooli õppeklassis, mis vastab kõigile koolituse läbiviimise 

nõuetele. Klassis on tagatud vajalike esitlusvahendite olemasolu (arvuti, projektor, tahvel).  

 

Praktiliste ülesannete lahendamiseks on õppijal vajalik oma kalkulaatori olemasolu (samuti 

nagu kutseeksamil). 

 

Õppematerjalid: 

Koolitaja(te) poolt õppijatele antav konspekt ja ülesanded, slaidimaterjal. 

 

Kirjandus: 

Alver, J., Reinberg, L. Juhtimisarvestus. Tallinn 2002 

Karu S., Zirnask, V. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi 

organisatsioonis. Tartu, 2004 

Karu, S. Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, I osa. 

Tartu, 2008 

Karu, S., Kuusik, R., Lääts, K. 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. Tallinn 2010  

 

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:  

● valib eelarve koostamiseks kasutatavad protseduurid, meetodid ja mudelid, lähtudes 

majandusüksuse ja/või projekti eripärast ja kutse-eetikast. 

● koostab meeskonnatööna majandusüksusele ja/või projektile finantseelarveid. 

● valib sobiva kuluarvestussüsteemi ning määratleb ja liigitab kulud, kulukohad, 

kulukandjad. 

● kasutab finantsarvestuse jaoks lubatud lihtsamaid arvestusmeetodeid omahinna 

arvutamiseks lähtudes majandusüksuse eripärast tabelarvutus-tarkvara abil. 



                                                                                                      
 

  

● valmistab ette finantsaruannete analüüsi algandmed tabelarvutustarkvara abil. 

● valib meeskonnatööna finantsaruannete analüüsi eesmärgist lähtudes meetodid, info- ja 

võrdlusbaasi. 

● teostab finantsaruannete analüüsi, kasutades finantsaruannete hälbeanalüüsi ning 

suhtarvude analüüsi meetodeid tabelarvutustarkvara abil. 

 

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. Märt Murd omab kehtivat kutsetunnistust 

Vanemraamatupidaja, tase 6. 

 

Kaire Alros lõpetanud Tallinna Majanduskooli 2004. aastal raha ja panganduse erialal, 

töötanud analüütikuna ja ärikontrollerina pangas ning kindlustuses, analüütikuna ja 

finantsjuhina lennunduses ja ehituses. Käesoleval ajal pakub finantskonsultatsioone väike ja 

keskmise suurusega ettevõtetele. 

 

 

 

 

Õppekava koostaja:   

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

 

 
 

mailto:mmurd@tmk.edu.ee

