
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: metsakasvataja 3. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: Mittestatsionaarne 

Moodul nr P4  Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused mooduli maht 3 EKAP 

Mooduli vastutaja: Veiko Belials 

Mooduli õpetajad: Veiko Belials 

Mooduli eesmärk: 
 

Õpetusega valmistatakse õpilane ette planeerima oma karjääri kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtudes 
elukestva õppe põhimõtetest 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 

Puuduvad 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise tingimuseks on kõigi etteantud hindamisülesannete sooritamine. 

 

Õpiväljundid (ÕV) 
 
 

1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel 

elukestvas karjääriplaneerimise protsessis, analüüsides enda 

isiksust ning kirjeldades tugevusi ja nõrkusi seoses valitud 

elukutsega: 

 analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab enda 
tugevusi ja nõrkusi; 

 seostab oma ettevalmistust rakendamise võimalustega 
metsandussektoris;  

 leiab iseseisvalt informatsiooni sh elektroonilistest allikatest 
tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta; 

 kirjeldab ja analüüsib meeskonnatööna ettevõtte äriideed 
õpitava valdkonna näitel ja analüüsib lihtsustatud äriplaani; 

 kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi 
alusel riiklikku infosüsteemi e-riik;  



2) väärtustab oma tervist, rakendades ohutuid ja 

ergonoomilisi töövõtteid ning hinnates töökeskkonna 

riskitegureid:   

 kirjeldab metsandusvaldkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, 
bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid 
ja meetmeid töökeskkonna kahjulike mõjude 
vähendamiseks ning riskide maandamiseks; 

 kirjeldab metsandustöötaja terviseteadlikku käitumist ning 
tööergonomiat;  

3) mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas 

toimimisel:  
 leiab töölepinguseadusest iseseisvalt informatsiooni 

töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta;  

 nimetab iseseisvalt töölepingu, töövõtulepingu ja 
käsunduslepingu põhilisi erinevusi; 

 kirjeldab lühidalt töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust.  

 4) mõistab ettevõtluse tähtsust ühiskonnas ning oma rolli 
organisatsioonis  

 loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse  

 kirjeldab ettevõtluskeskkonda Eestis ning võrdleb 
võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötajana ja 
ettevõtjana; 

 kirjeldab vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid. 

Mooduli maht kokku 78 tundi: sellest 16 tundi on kontaktõpe; 62 tundi on iseseisvat tööd 
Teemad, alateemad K  IT  L1  P ÕV 

nr 
Õppemeetodi
d 

Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

Metsaklaster  8 30 0 0 1, 4 Loeng. 

Iseseisev 

infootsing, 

 

Mitteeristav Iseseisev töö Leiab iseseisvalt õiget infot 
metsandusvaldkonna ettevõtete kohta. 
Analüüsib juhendamisel enda isiksust ja 
seostab oma tugevusi ja nõrkusi tööturul 
rakendamise võimalustega. Analüüsib 
ettevõtluse tähtsust. 

1. Metsaklaster 
tööandjana; 
ettevõtlusvõimalused 
metsandusvaldkonnas; 
äriplaani mõiste. 
Vastutustundlik ettevõtlus 

6 26 0 0 1, 4 

                                                           
1 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 



2.  Kutsete süsteem 
metsanduses 
 

2 4 0 0 1 

Töösuhted ja töökeskkond 8 32 0 0 2,3 Ülesanded, 

arutelu, loeng 

Mitteeristav Kirjalik 
iseseisev töö 

Kirjeldab õigesti metsandustöötaja 
terviseteadlikku käitumist, tööergonomiat, 
metsatöö ohutegureid ning meetmeid riskide 
maandamiseks 
 

1.Töökeskkond 2 6 0 0 2 

2. Tööleping ja töösuhe; 

töövõtuleping, 

käsundusleping  

2 6 0 0 3 Mitteeristav Juhtumite 

lahendamine 

ja küsimustele 

vastamine, 

kasutades 

elektroonilist 

Riigi Teatajat  

Kasutab õiguskeskkonnas orienteerumiseks 

juhendi alusel riiklikku infosüsteemi e-riik. 

Olukorrad on lahendatud osapoolte õigusi 

rikkumata. 

3.Töö- ja puhkeaeg, 

puhkus  

2 10 0 0 3 Ülesanded, 

arutelu, loeng 

Mitteeristav Juhtumite 

lahendamine 

ja küsimustele 

vastamine, 

kasutades 

elektroonilist  

Riigi Teatajat  

Olukorrad on lahendatud osapoolte õigusi 

rikkumata 

4. Töötasu ja 

maksustamine 

2 10 0 0 3,4 Ülesanded, 

arutelu, loeng 

Mitteeristav Juhtumite 

lahendamine 

ja küsimustele 

vastamine, 

kasutades 

elektroonilist 

Riigi Teatajat  

Olukorrad on lahendatud osapoolte õigusi 

rikkumata 



KASUTATUD ALLIKAD: 

Elektrooniline Riigi Teataja (töölepingu seadus), selgituses töölepingu seaduse juurde (kättesaadav sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt). 

Koduleheküljed (kutsete ja klastri teemas): kutsekoda; keskkonnaministeerium, keskkonnaamet, keskkonnainspektsioon, keskkonnaagentuur, RMK, EMPL, 

Erametsakeskus, Eesti Erametsaliit 


