
Kinnitatud Paprika OÜ poolt 04.01.2021 

Õppekava nimetus „Nutikas raamatupidamine väikeettevõttele“ 

Õppekeel Eesti keel 

Õppe kogumaht  22 akadeemilist tundi 

Auditoorse ja praktilise töö maht  16 akadeemilist tundi 

Iseseisva töö maht 6 akadeemilist tundi 

Sihtgrupp Vabakutselised, väiksed ja keskmised 
ettevõtjad, kõik need, kes teevad 
raamatupidamist iseseisvalt. 
 

Õppe alustamise tingimused Isikliku sülearvuti olemasolu 
 

Õppe eesmärk Koolituse läbinu omab teadmised 
raamatupidamispõhimõttetest ja -korrast ning 
oskab teha oma raamatupidamist iseseisvalt e- 
arveldaja, Exceli või muu programmi abil 

 

Õpiväljundid Koolituse lõpetaja: 
- Omab teadmised raamatupidamis- ja 

finantsarvestuse põhimõttetest ja 
korrast. 

- Omab teadmised ettevõtte 
igapäevatööd puudutavatest 
maksudest. 

- Omab teadmised varude arvestuse ja 
toodete hinnastamise kohta. 

- Peab oma ettevõtte raamatupidamist 
iseseisvalt raamatupidamise programmi 
e – arveldaja või Exceli abil. 
 

Kursuse läbiviimise põhiprintsiibid ja -meetmed 
 

Ülalpool mainitud õpiväljundite saavutamiseks 
ja teadmiste omandamiseks on koolituse 
jooksul kasutatud järgmised õppemeetodid:  
 

- Praktilised harjutused 
- Arutelud 
- Individuaalsed tööd 

 
Kõik õppijad saavad kätte jaotusmaterjale. 
 

Õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja 
oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, 
sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende 
vastavus õigusaktides sätestatud 
tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud 

Õpperuumid: õpingud toimuvad vastava 
varustusega õppeklassis aadressil Ahtri 12 – 512 
või Ahtri 12 - 511, Tallinn või online-keskkonnas. 
 
Õppeklassides kasutatavad seadmed: 
loengutahvel, dataprojektor, arvuti, 
kantseleivahendid, kaamera ja helisüsteem 
kvaliteetsete ülekannete tegemiseks. 
 
 



Õppekava 1. Tund (4 ak.tundi): 

• Finants-, raamatupidamis- ja 
maksuarvestus ettevõttes 

• Raamatupidamispõhimõtted ja 
seadused 

• Bilanss ja kasumiaruanne 

• Majandustehingute dokumenteerimine 
ja kirjendamise kord 
 

2. Tund (4 ak.tundi) 

• Maksuarvestus Eestis 

• Käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks ja 
teised maksud 

• Maksuvabastused ja erisoodustused 

• Töötaja maksud 
 

3. Tund (4 ak.tundi) 

• Rahavoogud 

• Toote/teenuse hinnakujundus 

• Iseseisev raamatupidamine e-arveldaja 
Exceli või muu tarkvara abil 
 

4. Tund (4 ak.tundi) 

• Praktikatund omandatud teadmiste 
harjutamiseks 
 

Koolitajad Tiina Metsalu - finants- ja personalivaldkonna 
juht, kellel on vanemraamatupidaja VI 
kutsekvalifikatsioon ja pädeva kvaliteedijuhi 
kvalifikatsioon. 
 
Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatikuna 
ja saanud samas õpetaja kutse. Lisaks lõpetanud 
Tallinna Ülikooli demograafia erialal (MA) ja 
Tallinna Tehnikaülikooli ärijuhtimise erialal 
(MBA).   
 
On PARE, Eesti Kvaliteediühingu ja Eesti 
Sisekoolituse Arendamise liidu liige 
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused Hindamismeetod: Teadmiste test 

Hindamiskreiteeriumid: test on sooritatud kui 
on saadud vähemalt 75% õigeid vastuseid. 

Väljastatavad dokumendid Koolituse lõpetamisel saab iga osaleja: 
 

- Tunnistust, kui õppe lõpetamise 
tingimused on täidetud 

 
- Hindamisel mitteosalenud või 

hindamist mitteläbinud õppijale 



väljastatakse tõend koolitusel osalemise 
ja läbitud teemade kohta 

 

 


