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Tallinna Õismäe Gümnaasiumi kursusekava 

 
Kursuse nimetus: 

Õpilasfirma 

 

Kursuse järjenumber: 

3 

 

Õppeaine: 

Ettevõtlusõpetus 

Klass: 
10-11 
 

Sihtgrupp:  Keskkooliõpilased, kellel on huvi ettevõtluse vastu ning soovivad saada isikliku 

praktilise kogemuse  ettevõtjana  

Eesmärgid: 
Anda teadmised projekti tsüklist ning tutvustada olulisemaid põhimõtteid, kuidas kirjutada 

projekti, anda teadmised erinevate programmide rahastamise vormidest ja taotlusvõimalustest ja 

luua eeldused neid kasutada reaalses elus.  

 

Õppesisu ja -tegevus: 
Õppetegevus aitab omandada äritegevuse põhimõtteid, arendab õpilastes algatusvõimet, 

otsustusjulgust ja vastutustunnet, soovi ise probleeme lahendada. Programmi jooksul rakendatakse 

teooriat praktikas ja õpitakse tundma majandusmõistete tõelist tähendust.   

Õpilasfirmasse võivad kuuluda ainult õpilased. Õpilasfirma programm on ehitatud üles väikefirma 

tegutsemise põhimõtetele. Õpilased loovad oma firma, valivad toote või teenuse, jagavad ametid ja 

tööülesanded. Alustamisel koostatakse äriplaan, mida tegevuse käigus järgitakse. Õpilased 

toodavad ja müüvad oma tooteid või osutavad teenuseid. Õppeperioodi lõpus õpilasfirma tegevus 

lõpetatakse. Programmi käigus omandatakse ÕF juhtimise ja meeskonnatöö oskusi. Aktsionäri või 

juhina osaletakse otsuste vastuvõtmises. ÕF töötajad teenivad palka tootjate, müüjate või 

juhtidena. Kogu tegevuse vältel peetakse finantsarvestust ja ÕF tegevuse lõpetamisel koostatakse 

aastaaruanne. 

ÕF registreeritakse JA Eesti juures. ÕF lõpetatakse kooliaasta lõppedes. Minimaalne õpilasfirma 

liikmete arv on kolm.  

Õppetulemused: 
Õpilasfirma teostamise tulemusena õpilane:  

1) mõistab inimeste rolle ühiskonnas, tunneb erinevaid ameteid ja selleks vajalikke oskusi; 

2) tunneb oma loovust ja andeid, loob ideid ja viib neid ellu, rakendab ettevõtlikku ja loovat 

mõtlemist; 

3) oskab aega planeerida ja rakendada uurimisoskusi (n. Turu-uuring); 

4) oskab töötada meeskonnas, planeerida, organiseerida, otsustada, sihikindlalt eesmärke 

saavutada, kaaslasi motiveerida, probleeme lahendada, juhtida ja vastutada; 

5) näitab üles ettevõtlus-võimekust, alustades ja luues reaalse ja eluvõimelise ettevõtte kohalikul 

või rahvusvahelisel tasandil; 

6) oskab pidada läbirääkimisi, oma ideed esitleda, suhelda meeskonnas ja müügitegevuses 

klientide ja koostööpartneritega.  



Tallinna Õismäe Gümnaasiumi õppekava 2022 

Hindamine: 
Hindeline. Õpilasfirma tegevust võib kasutada RÕK kehtestatud praktilise tööna. 

Õpilased osalevad loengutes, seminarides ning praktilistes tegevustes ja esitavad õigeaegselt 

iseseisvad tööd, mis on positiivselt sooritatud  

 Kursusehindest 50% annavad iseseisvad tööd ning praktilised tegevused, 50% rühmatööna tehtud 

õpilasfirma tegevused ja osalemine õpilasfirma tegevustest (25% laatadel osalemine ja praktilised 

tegevused; 25% ühine õpilasfirma lõpparuanne) 

Õppematerjalid: 
1) JA materjalid õpilasfirmadele – juhendajatele ja konsultantidele  

2) http://ja.ee/opilasfirma  

3) https://www.youtube.com/watch?v=4XzYiFjyUHk&list=PLrBnJ5MbR5e7b420GfPqHYE

pSWrUHQrmz  

4) Ideest oma ettevõtteni. Maria Lagerström, 1995 

5) Alustades oma äri. G.Howard Poteet, Tallinn 1994 
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