
 

E-KOOLITUS JURIIDIKA ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE 

 

ÕPPEKAVA  

Õppeasutus: Pärnu Saksa Tehnoloogiakool 

Õppekava nimetus: Juriidika alustavale ettevõtjale 

Õppekeel: Eesti keel 

Koolituse sihtrühm: Sihtgrupiks on ettevõtlusega alustada soovijad, kel puudub 

eelnev ettevõtluskogemus või on vähene kogemus ning kes 

soovivad omandada äritegevuseks vajalikke juriidilisi 

algteadmisi. Oodatud on ka kõik teised huvilised, kes 

soovivad saada algteadmisi ettevõtlusvaldkonda 

puudutavast seadusandlusest, praktilisi näpunäiteid 

töösuheteid reguleerivate lepingute sõlmimise osas ning 

õppida teostama otsinguid ja sisestama andmeid 

ettevõtlusega seotud veebipõhistes keskkondades. 

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus kesktasemel, ID-kaardi, 

kaardilugeja ja paroolide või Mobiil-ID/Smart-ID 

olemasolu. 

Õppegrupi suurus: minimaalselt 2-inimest 

Kursuse läbinu:  

• teab olulisemaid ettevõtlusvaldkonda reguleerivaid õigusakte 

• teab töösuhteid reguleerivate lepingute põhilisi erinevusi 

• omab praktilist kogemust ettevõtjale oluliste veebikeskkondade kasutamisel 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 8 

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas) 
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Koolituse sisu  

• Ülevaade ettevõtlusega seotud seadusandlusest ning valdkonnaga seotud 

põhilistest mõistetest. 

• Seadusandlusest tulenevad võimalused töösuhteid reguleerivate lepingute 

sõlmimiseks, lepingutüübist tulenevad õigused ja kohustused. Praktiliste 

näidete varal lepingu rikkumise või ümberkvalifitseerimise tagajärjed. 

• Ülevaade peamistest ettevõtluses kasutusel olevatest veebikeskkondadest ja 

registritest. Praktiline päringute teostamine ja vastavalt keskkonna 

võimalustele ka andmete sisestamine. Põhilised veebikeskkonnad, mille 

kasutusvõimalustega tutvutakse: ettevõtjaportaal, Maksu- ja Tolliameti 

töötamise register, majandustegevuse register, Riigi Teataja, Eesti riigi 

infoportaal. 

 

Õpikeskkonna 

kirjeldus: 

Õppemeetodiks on e-õpe. Õppematerjalid, juhendid, 

ülesanded edastab koolitaja õppekeskkonnas Zoom. 

Harjutatakse praktiliselt ettevõtluses kasutatavate 



veebikeskkondade kasutamist. Kirjaliku testi esitavad 

õppijad koolitajale e-postiga ning ka tagasiside saavad 

osalejad e-posti teel. 

 

Nõuded õppe 

lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid 

ja -kriteeriumid:  

 

Koolitaja jälgib kursusel osaleja osalemist 

rühmaaruteludes ja grupitöödes ning vastab jooksvalt 

küsimustele. 

Koolitajale esitatakse üks kirjalik töö tagasiside 

saamiseks: valikvastustega kirjalik test läbitud teemade 

põhjal.  

Koolitaja kasutab mitteeristav väljundipõhist 

hindamismetoodikat. Õppekava läbimist ja õpiväljundite 

saavutamist hinnatakse kirjaliku testi ning 

rühmaaruteludes osalemise põhjal. Kirjaliku testi sooritus 

peab olema tehtud vähemalt 70% ulatuses vastavalt 

nõuetele. 

 

Koolitaja 

andmed: 

 

Reena Matsko 

Kvalifikatsioon: täiskasvanute koolitaja ja jurist 

Haridus: Tallinna Majanduskool õigusteenistus 

(rakenduslik kõrgharidus); täiskasvanute koolitaja kutse 

EKR tase: 6 EQF tase: 6 

 
 

 
 

 


