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Õppekava maht (EKAP): 120 EKAP 

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Müügikorraldaja“ tase 5, Teeninduse 

Kutsenõukogu 17/17.10.2018 ja Kutseharidusstandard 26.08.2013 nr 130.  

Õppekava eesmärk:  

Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada 

kaubandusvaldkonnas müügikorraldajana ning täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas 

õppes.  

Õppekava õpiväljundid:  

 tuleb kaubandusettevõttes toime klienditeeninduse korraldamise , kaupade käitlemise , 

kassa – ja müügitöö korraldamise ning müügipersonali juhendamise ja juhtimisega, 

vastavalt kaubandustegevust reguleerivatele õigusaktidele ja heale kaubandustavale 

järgides tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõudeid;  

 rakendab tulemuslikult suhtlemisoskusi sh inglise ja vene keeles, meeskonnatööd, info- 

ja kommunikatsioonitehnoloogiaid kaubandusettevõtte töö korraldamisel;  

 on võimeline vastutama kaubandusettevõttes enda ja teiste töö korraldamise eest sh 

ettearvamatutes olukordades. 

 on avatud koostööle, osaleb ja juhib meeskonnatööd, juhendab oma pädevuse piires 

töötajaid, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust 

suhtlemist toetaval viisil 

 

Õppekava rakendamine: statsionaarne (koolipõhine ja töökohapõhine) ja mittestatsionaarne 

õpe. 

Nõuded õpingute alustamiseks: müügikorraldaja õppekaval õpingute alustamise tingimus on 

keskhariduse olemasolu. Vastuvõtutingimused ja -kord määratakse kindlaks Tallinna 

Tööstushariduskeskuse töökorraldusega. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õpingud loetakse lõpetatuks kui õpilane on omandanud eriala 

õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. 

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Juhul kui kutseeksami sooritamine 

ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Õpingute läbimisel omandatav(ad):    õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus 

omandatakse kutsele „Müügikorraldaja, tase 5“ vastavad kompetentsid. 

…kvalifikatsioon(id): Müügikorraldaja, tase 5“ kompetentsid 
 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: kooli lõputunnistus koos hinnetelehega. 



Õppekava struktuur  

Põhiõpingute moodulid 102 EKAP 

 

Nimetus  Maht  Õpiväljundid  

Karjääri planeerimine ja 

ettevõtlus  

5 EKAP  mõistab oma vastutust teadlike otsuste 

langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise 

protsessis 

 mõistab majanduse olemust ja 

majanduskeskkonna toimimist 

 kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi 

töökeskkonnas  

 

 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 

Klienditeeninduse 

korraldamine 

20 EKAP  mõistab müügikorraldaja rolli sise- ja väliskliendi 

teenindamise korraldamisel kaubandusettevõttes 

sh eesti , vene ja inglise keeles; 

 tagab teenindusprotsessi kliendikeskse juhtimise  

luues kliendisõbraliku ostukeskkonna  vastavalt 

kaubandusettevõttes kehtestatud nõuetele sh eesti 

, vene ja inglise keeles ; 

 mõistab kliendisuhte juhtimise ja hoidmise 

olulisust kaubandusettevõtte töös , sh eesti, vene 

ja inglise keeles 

 käsitleb klientide tagasisidet ja probleeme 

vastavalt õigusaktidele ja kaubandusettevõttes 

kehtestatud nõuetele sh eesti , vene ja inglise 

keeles; 

 

Kassatöö korraldamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupade käitlemise  

korraldamine 

6 EKAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 EKAP 

 korraldab kassatoiminguid oma vastutusala piires; 

 korraldab raha käitlemisega seotud toiminguid 

vastavalt kaubandusettevõttes kehtestatud 

nõuetele 

 koostab nõuetekohased kassaaruanded ja 

analüüsib kassatöö efektiivsust 

 planeerib klientidega arveldamise protsessi sh. 

eesti , vene ja inglise keeles 

 

 haldab kaubavarude juhtimisega seotud riske 

järgides ettevõttes kehtestatud korda 

 tellib kaupa arvestades müügitulemusi ja 

kaubavarusid 

 korraldab kaupade vastuvõttu ja müügiks 

ettevalmistamist järgides kaubagruppidele 



kehtestatud nõudeid ja ettevõttesisest 

töökorraldust 

 korraldab kaupade väljapanekuid vastavalt 

ettevõttes kehtestatud korrale 

 

Müügitöö korraldamine 10 EKAP  mõistab müügitöö korraldamise olulisust 

kaubandusettevõttes 

 hindab kaubandusettevõtte töö tulemuslikkust 

majandusnäitajate alusel;  

 korraldab müügikampaaniad ja igapäevast 

müügitööd vastavalt ettevõtte 

turunduseesmärkidele; 

 tagab ettevõtte põhimõtetele vastava müügi – ja 

ühikuhinna kujundamise ,  

 osaleb kaupade inventeerimisel kasutades 

kaasaegseid tehnilisi vahendeid  

 

Juhendamine ja 

juhtimine  

 

 

 

 

 

 

Praktika 

7 EKAP 

 

 

 

 

 

 

 

30 EKAP 

 organiseerib, jälgib ja kontrollib töötajate   

igapäevase töö korraldamist lähtuvalt ettevõtte 

eesmärkidest ; 

 juhendab töötajaid eesti , vene ja inglise keeles 

ning korraldab nende igapäevast tööd lähtuvalt 

ettevõtte eesmärkidest;  

 annab töötajatele tagasisidet tema tegevuste kohta, 

tunnustab nende tööd. 

 

 korraldab klienditeenindust kasutades 

kliendikeskse teeninduse põhimõtteid 

 

 korraldab kassatööd järgides müügipiiranguid ja 

kasutades arvete ning kassaaruannete 

koostamiseks vajalikku tarkvara vastavalt 

ettevõttes kehtestatud nõuetele 

 

 korraldab kaupade käitlemist järgides 

kaubagruppide eripära ja ettevõttes kehtestatud 

nõudeid 

 

 korraldab ettevõtte müügitööd oma vastutusala 

piires 

 

 organiseerib ja juhendab töötajaid oma vastutusala 

piires järgides ettevõttes kehtestatud korda 

 

Valikõpingute moodulid (18 EKAP) 

Nimetus  Maht 

Ajakasutuse juhtimine 2 EKAP 



Avalik esinemine ja ärikliendi teenindamine 3 EKAP 

E-portfolio koostamine 2 EKAP 

Erialane soome keel 3 EKAP 

Ettevalmistus müügikorraldaja kutseeksamiks 3 EKAP 

Kategooriajuhtimine 3 EKAP 

Kompositsiooni ja stiiliõpetus 2 EKAP  

Majandusökonoomika  4 EKAP 

Tabelarvutusprogrammide kasutamine 4 EKAP 

Tekstitöötlus 2 EKAP 

Uurimistöö metoodika  4 EKAP 

Väikeettevõtlus 3 EKAP 

  

  

Valikõpingute valimise võimalused:  

Õpilane valib valikaineid 18 EKAPi ulatuses. 

Õpilasel on õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste 

õppekavadest Tallinna Tööstushariduskeskuse õppekorralduseeskirjas sätestatud korras 

Spetsialiseerumised : puudub 

Õppekava kontaktisik 

ees- ja perenimi Riina Tenno 

amet Tekstiili ja kaubanduse valdkonna juht 

telefon 65 42115 

e- aadress riina.tenno@tthk.ee 

Märkused: 

Lisa 1. Eneseanalüüsi alus õpiväljundite kõrvutamiseks kutseharidusstandardiga 

Lisa 2. Õppekava avamise vajalikkuse  põhjendus. 

Lisa 3. Seosed kutsestandardi „Müügikorraldaja, 5. tase“ kompetentside ja eriala õppekava 

moodulite vahel. 

Lisa 4. õppekava moodulite rakenduskava on kättesaadav aadressil : https//tahvel.edu.ee/ 

/#/vocationalCurriculum/482/  

 

 

 

 


