
Professionaalne arvutikasutaja MS Office 2016 baasil 

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile kes kes soovivad osata professionaalselt kasutada programme MS Office 

• kes soovivad Wordi võimalusi oskuslikult kasutades luua korrektselt vormistatud juhendeid, 

lepinguid, aruandeid jms dokumente 
• kellel on vähene tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kellel on vaja hakata tegema tööd 

tabelarvutusprogrammiga. Kõikidele Exceli kasutajatele, kes kasutavad igapäevaselt Excelit erinevate 
tabelitega töötamiseks, analüüsivad andmeid ja teevad nendest kokkuvõtteid, kes kasutavad erinevaid 
valemeid ja funktsioone, koostavad graafikuid ning Pivot-tabeleid 

• Kursus kõigile, kes soovivad kasutada Outlooki, et oma teabe haldamise, suhtlemise ja töö korraldamise 
viise paremaks muuta. MS Outlooki kasutajad, kes tunnevad, et e-kirjade töötlemine, ajahaldus, 
tööülesannete planeerimine, kontaktide haldus või infohaldus võtavad palju aega.  

• Arvutikoolitus kõigile, kelle edukus sõltub esitlusettekande kvaliteedist, info edastamise loogilisusest ja 
esitamise efektsuses. 

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade teksti sisestamise ja kujundamise põhitõdedest. Tutvustada 

dokumendipõhjade otstarvet ja kasutamist. Tutvustada tekstitöötluse töövõtteid, mis muudavad tekstide 

koostamise efektiivsemaks ja aitavad seeläbi töö mahtu vähendada ja aega kokku hoida.  

Paljud kasutavad Excel programmi iga kord kui on vajadus koostada tabeleid, kuid paljud kasutajad ei tea 

ega ei kujuta ette kui palju erinevaid võimalusi tegelikult pakub Excel programm. Koolituse käigus õpime 

professionaalselt töötama tabelite, valemite, diagrammide ja paljude muude võimalustega mida 

tabelarvutus programm pakub. Outlook pakub meilide, ajakavade, tööülesannete, märkmete ja 

kontaktide haldamiseks ja korraldamiseks integreeritud lahendust. Koolitusel õpite Te  kasutama 

PowerPoint programmi. PowePoint abil on võimalik kiiresti ja lihtsalt luua efektseid presentatsioone. Te 

õpite kasutama erinevaid võimalusi mida pakuvad animatsiooni- ja demonstratsiooni programmid. 

Õppe alustamise tingimused: Windowsi ja Interneti baasteadmised. 

Kursus kestab: koolituse kogumaht 60 tundi, millest 60 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. 

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 25 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 1500 EUR, 

summale lisandub käibemaks.  

Õppekeel: eesti 

Õppegrupi suurus: kuni 3 inimest 

Õpiväljundid- koolituse läbinu oskab: 

Õpiväljundid Microsoft WORD:  

• Koostada ja vormistada programmis kõigi reeglite kohaselt tekstidokumente mis sisaldab 

tabeleid, joonistusi ja teisi graafilisi objekte. 

• Kiiresti ja professionaalselt vormistada erineva raskusastmega Word dokumente 

• Looma diagramme visuaalseks esitamiseks 

• Lisama Word dokumenti Exeli tabeleid ja diagramme 

• Muuta dokumente efektseks erinevate stiilide abil, koguda erinevate dokumentide andmeid 

• Mitme dokumendi võrdlemine ja ühendamine 

• Säilitada dokumenti erinevates formaatides 

• Kaitsma dokumente 

 

Õpiväljundid Microsoft EXCEL:  

• Arvutada mitme tabeli ja erinevate lehtede vahel 



• Kasutada erinevaid funktsioone ja kombineerida neid omavahel 

• Koostada erinevatele tabeleid 

• Luua diagramme 

• Filtreerida ja sorteerida andmeid 

• Salvestada ja kaitsta dokumente, printida 

• Efektiivselt kasutada Excel programmi instrumente, analüüsida ja andmeid töödelda 

Õpiväljundid MS PowerPoint 

• kiiresti ja efektiivselt luua presentatsioone/esitlusi, kaustades standardpõhju 

• kujundada slaide: lisada tekste ja joonistusi, tabeleid, skeeme, diagramme 

• korrektselt lisada effektseid animatsioone 

• professionaalselt ette valmistada erinevaid esitlusmaterjale 

• oskad luua, salvestada, sulgeda esitlust, kasutada malle, dekoratiivseid elemente; 

• paigutada slaidile informatsiooni  vastavalt reeglitele 

• luua efektseid graafikuid, diagramme, skeeme 

Õppekava Microsoft WORD 2016  : 
Alustamine 

• Wordi kasutamise alustamine 
• Põhitoimingud Wordis 
• Esimese Wordi dokumendi loomine 
• Uue dokumendi loomine malli abil 
• Wordi varasemates versioonides loodud dokumentide avamine Wordi abil 
• Teave uue avamiskoha kohta 

Dokumentide loomine ja vormindamine 
• Esimese Wordi dokumendi loomine 
• Wordi varasemates versioonides loodud dokumentide avamine Wordi abil 
• Täidetava vormi loomine 
• Leheveeriste seadmine 
• Reasammu vaikesätte muutmine 
• Fondi värvi (teksti värvi) muutmine 
• Pildi lisamine taustvesimärgina 
• Allkirja lisamine 

Päiste ja jaluste lisamine 
• Päise või jaluse lisamine 
• Piltide lisamine päisesse või jalusesse 
• Leheküljenumbrite lisamine päisesse või jalusesse 
• Erinevate päiste või jaluste loomine paaritutele ja paarislehekülgedele 
• Päise või jaluse kustutamine ühelt lehelt 
• Päise või jaluse redigeerimine 
• Kõikide päiste eemaldamine 

Leheküljenumbrite lisamine 
• Leheküljenumbrite lisamine 
• Leheküljenumbrite lisamine päisesse või jalusesse 
• Jaotistele erinevate leheküljenumbrite või numbrivormingute lisamine 
• Leheküljenummerduse alustamine mujalt kui dokumendi algusest 
• Leheküljenummerduse alustamine millegi muuga kui number 1 
• Praeguse leheküljenumbri ja leheküljenumbrite koguarvu lisamine dokumenti 
• Leheküljenumbrite kustutamine 

Sisukorra lisamine 
• Sisukorra loomine 
• Sisukorra vormindamine või kohandamine 
• Sisukorrakirje taseme muutmine 



• Sisukorras hüperlinkide kasutamine 
• Sisukorra värskendamine 
• Sisukorra kustutamine 

Linkide, piltide ja graafika lisamine 
• Lisateavet SmartArti graafika kohta 
• Kujundite lisamine 
• WordArt-objekti kuju muutmine 
• Kuvatõmmise või kuvalõike lisamine 
• Piltide lisamine 
• Hüperlingi loomine 
• Dokumendisiseste asukohtade hüperlinkide lisamine 
• Sümbolite lisamine 

 
Õppekava Microsoft EXCEL 2016  

Alustamine 

• Põhitoimingud Excelis 

• Teksti ja arvude otsimine ja asendamine töölehel 

• Veeru laiuse ja rea kõrguse muutmine 

• Arvude vormindamine valuutana 

• Lihtsa valemi loomine 

• Kiirklahvid Excelis 
Töölehe põhitõed 

• Ripploendi loomine 

• Teksti ja arvude otsimine ja asendamine töölehel 

• Teksti tükeldamine eraldi lahtritesse 

• Kahes või enamas lahtris asuva teksti ühendamine ühte lahtrisse 

• Lahtrite ühendamine 

• Tekstivorminguga arvude parandamiseks arvuvormingu rakendamine 

• Teksti ridade murdmine lahtris 

• Ridade ja veergude külmutamine 

• Andmete transponeerimine (pööramine) ridadest veergudesse ja vastupidi 

• Exceli tabeli loomine töölehel 
Failide salvestamine ja ühiskasutus 

• Töövihiku salvestamine muus failivormingus 

• Excel 2013 töövihiku salvestamine Exceli varasemate versioonidega ühilduvana 

• Office’i dokumentidega OneDrive’is mitmekesi koos töötamine 

• PDF-failina salvestamine 

• Ühiskasutusega töövihiku kasutamine koostööks 

• Töövihiku kaitsmine parooliga 

• Töölehe või töövihiku elementide kaitsmine parooliga 

• Töölehe või töövihiku parooli eemaldamine 

• Lahtrite lukustamine nende kaitsmiseks 
Sortimine ja filtreerimine 

• Lühijuhend: andmete sortimine Exceli töölehel 

• Andmete filtreerimine Exceli tabelis 

• Andmete filtreerimine automaatfiltri abil 

• PivotTable-liigendtabelis andmete sortimine 

• Ridade ja veergude kuvamine või peitmine 

• PivotTable-liigendtabelis andmete filtreerimine 

• Andmete sortimine kohandatud loendi abil 

• Andmete sortimine ja filtreerimine 

• Andmete sortimine vahemikus või tabelis 



• Andmevahemiku filtreerimine 
Valemid 

• Katkiste valemite ärahoidmine 

• Ringviite leidmine ja parandamine 

• Veakontrolli kasutamine valemi vigade tuvastamiseks 

• Nimede määratlemine ja valemites kasutamine 

• Valemi loomine funktsiooni abil 

• Tingimusvormingu rakendamine valemi abil rakenduses Excel 2013 

• Massiivivalemite juhised ja näited 

• Suht-, absoluut- ja kombineeritud viidete vaheldamine 

• Valemite peitmine ja kaitsmine 
Populaarsed funktsioonid 

• Funktsioon LOOKUP 

• Funktsioon VLOOKUP 

• Funktsioon IF 

• Funktsioon SUM 

• Funktsioon COUNTIF 

• Funktsioon SUMIF 

• Funktsioon CONCATENATE 

• Funktsioon MATCH 

• Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa) 
Andmeanalüüs 

• Andmete kiire analüüsimine 

• PivotTable-liigendtabeli loomine tööleheandmete analüüsimiseks 

• Tingimusvormingute lisamine, muutmine, otsimine rakenduses Excel for Windows 

• Tingimusvalemite loomine andmete leidmiseks või vormingu rakendamiseks 

• Analüüsi tööriistapaketi kasutamine keeruliste andmeanalüüside jaoks 

• Analüüsi tööriistapaketi laadimine 

• Andmetrendide analüüsimine minigraafikute abil 
Diagrammid ja kujundid 

• Diagrammi loomine 

• Võimalikud diagrammitüübid 

• Lisateavet SmartArti graafika kohta 
Printimine 

• Päised ja jalused töölehel 

• Töölehe printimine horisontaal- või vertikaalpaigutusega 

• Veerupäistega ridade printimine iga lehe algusse 

• Exceli aadressiloendi aadressisiltide loomine ja printimine 

• Leheküljepiiri lisamine 

• Ülemise rea printimine igale leheküljele 

• Töölehtede eelvaade enne printimist 

• Ruudujoonte kuvamine või peitmine 
Exceli kohandamine 

• Lahtritele taustavärvi lisamine või selle muutmine 

• Kujunduse muutmine ja vaikekujunduseks määramine 

• Kohandatud arvuvormingu loomine või kustutamine 

• Lisandmoodulite lisamine või eemaldamine 

• Office’i menüülindi kohandamine 

• Kiirpääsu tööriistariba kohandamine 

• Viimati kasutatud failide loendi kohandamine 
Alustamine 



• Põhitoimingud Excelis 

• Teksti ja arvude otsimine ja asendamine töölehel 

• Veeru laiuse ja rea kõrguse muutmine 

• Arvude vormindamine valuutana 

• Lihtsa valemi loomine 

• Kiirklahvid Excelis 
Töölehe põhitõed 

• Ripploendi loomine 

• Teksti ja arvude otsimine ja asendamine töölehel 

• Teksti tükeldamine eraldi lahtritesse 

• Kahes või enamas lahtris asuva teksti ühendamine ühte lahtrisse 

• Lahtrite ühendamine 

• Tekstivorminguga arvude parandamiseks arvuvormingu rakendamine 

• Teksti ridade murdmine lahtris 

• Ridade ja veergude külmutamine 

• Andmete transponeerimine (pööramine) ridadest veergudesse ja vastupidi 

• Exceli tabeli loomine töölehel 
Failide salvestamine ja ühiskasutus 

• Töövihiku salvestamine muus failivormingus 

• Excel 2016 töövihiku salvestamine Exceli varasemate versioonidega ühilduvana 

• Office’i dokumentidega OneDrive’is mitmekesi koos töötamine 

• PDF-failina salvestamine 

• Ühiskasutusega töövihiku kasutamine koostööks 

• Töövihiku kaitsmine parooliga 

• Töölehe või töövihiku elementide kaitsmine parooliga 

• Töölehe või töövihiku parooli eemaldamine 

• Lahtrite lukustamine nende kaitsmiseks 
Sortimine ja filtreerimine 

• Lühijuhend: andmete sortimine Exceli töölehel 

• Andmete filtreerimine Exceli tabelis 

• Andmete filtreerimine automaatfiltri abil 

• PivotTable-liigendtabelis andmete sortimine 

• Ridade ja veergude kuvamine või peitmine 

• PivotTable-liigendtabelis andmete filtreerimine 

• Andmete sortimine kohandatud loendi abil 

• Andmete sortimine ja filtreerimine 

• Andmete sortimine vahemikus või tabelis 

• Andmevahemiku filtreerimine 
Valemid 

• Katkiste valemite ärahoidmine 

• Ringviite leidmine ja parandamine 

• Veakontrolli kasutamine valemi vigade tuvastamiseks 

• Nimede määratlemine ja valemites kasutamine 

• Valemi loomine funktsiooni abil 

• Tingimusvormingu rakendamine valemi abil rakenduses Excel 2013 

• Massiivivalemite juhised ja näited 

• Suht-, absoluut- ja kombineeritud viidete vaheldamine 

• Valemite peitmine ja kaitsmine 
Populaarsed funktsioonid 

• Funktsioon LOOKUP 

• Funktsioon VLOOKUP 



• Funktsioon IF 

• Funktsioon SUM 

• Funktsioon COUNTIF 

• Funktsioon SUMIF 

• Funktsioon CONCATENATE 

• Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa) 
Andmeanalüüs 

• Andmete kiire analüüsimine 

• PivotTable-liigendtabeli loomine tööleheandmete analüüsimiseks 

• Tingimusvormingute lisamine, muutmine, otsimine rakenduses Excel for Windows 

• Tingimusvalemite loomine andmete leidmiseks või vormingu rakendamiseks 

• Analüüsi tööriistapaketi kasutamine keeruliste andmeanalüüside jaoks 

• Analüüsi tööriistapaketi laadimine 

• Andmetrendide analüüsimine minigraafikute abil 
Diagrammid ja kujundid 

• Diagrammi loomine 

• Võimalikud diagrammitüübid 

• Lisateavet SmartArti graafika kohta 
Printimine 

• Päised ja jalused töölehel 

• Töölehe printimine horisontaal- või vertikaalpaigutusega 

• Veerupäistega ridade printimine iga lehe algusse 

• Exceli aadressiloendi aadressisiltide loomine ja printimine 

• Leheküljepiiri lisamine 

• Ülemise rea printimine igale leheküljele 

• Töölehtede eelvaade enne printimist 

• Ruudujoonte kuvamine või peitmine 
Exceli kohandamine 

• Lahtritele taustavärvi lisamine või selle muutmine 

• Kujunduse muutmine ja vaikekujunduseks määramine 

• Kohandatud arvuvormingu loomine või kustutamine 

• Lisandmoodulite lisamine või eemaldamine 

• Office’i menüülindi kohandamine 

• Kiirpääsu tööriistariba kohandamine 

• Viimati kasutatud failide loendi kohandamine 
Õppekava OUTLOOK 2016 koolitus : 
Alustamine 

• Meilikonto häälestamine rakenduses Outlook for Windows 
• Outlook.com-i konto lisamine 
• Meilikonto sätete muutmine 
• Outlooki kiirklahvid 

Meilisõnumite saatmine 
• Meilisõnumi koostamine 
• Sõnumitele signatuuri lisamine 
• Meilisõnumile faili, sõnumi, kontakti või tööülesande manustamine 
• Meilisõnumite haldamine reeglite abil 
• Enne sõnumi saatmist teksti õigekirja kontrollimine 
• Meilisõnumite vaikefondi või teksti värvi muutmine 
• Meilisõnumitele automaatselt vastamine ilma Exchange Serveri kontota 
• Kohandatud meilisignatuuri loomine Outlookis 
• Salakoopia välja kuvamine 
• Pärast meilisõnumi saatmist selle tagasivõtmine või asendamine 



Koosoleku plaanimine 
• Teisi inimesi kaasava koosoleku plaanimine 
• Kohtumise plaanimine 
• Teise kasutaja meili- ja kalendriüksuste haldamine 
• Meeldetuletuste seadmine või eemaldamine 
• Pühade lisamine kalendrisse 
• Skype’i ärirakenduse (Lynci) koosoleku häälestamine Outlookis 
• Outlooki kalendri ühiskasutus 
• Kalendri ilme muutmine 
• Outlooki kalendri kasutamise põhialused 
• Kalendri tööpäevade ja nädala alguse muutmine 

Kontaktide haldamine 
• Kontaktirühma loomine 
• Inimeste lisamine kontaktirühma 
• Kontakti lisamine 
• Kontaktide importimine Exceli arvutustabelist 

Outlooki üksuste arhiivimine 
• Vanemate üksuste automaatne arhiivimine 
• Vanemate üksuste käsitsi arhiivimine 
• Outlooki andmefaili (.pst) loomine teabe salvestamiseks 
• Outlooki andmefailide otsimine 
• Outlooki andmefailide (.pst ja .ost) tutvustus 
• Meilisõnumite, kalendri, tööülesannete ja kontaktide eksportimine või varundamine 

 
Õppekava MS PowerPoint: 
Alustamine 

• Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomiseks 
• Mis on juhtslaid? 
• Kiirklahvide kasutamine esitluse läbiviimisel 
• Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel 
• Üla- või allindeksiteksti või numbrite sisestamine kiirklahvide abil 
• Ettekandemärkmete vaatamine slaidiseansi esitamisel 

Esitluse loomine 
• Slaidide lisamine, ümberkorraldamine ja kustutamine 
• Slaidi paigutuse muutmine horisontaalsest vertikaalseks 
• Slaidile hüperlingi lisamine 
• Slaidide suuruse muutmine 
• Mis on juhtslaid? 
• Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomiseks 
• Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel 
• Esitlusfaili salvestamine 
• Üla- või allindeksi teksti või numbrite sisestamine kiirklahvide abil 

Esitluse esitamine 
• Automaatselt esitatava esitluse loomine 
• Üleminekute ajastuse ja kiiruse seadmine 
• Ettekandemärkmete lisamine slaididele 
• Ettekandemärkmete vaatamine slaidiseansi esitamisel 
• Kiirklahvide kasutamine esitluse läbiviimisel 
• Hiirekursori muutmine laserkursoriks 
• Muusika ja muude helide esitamine automaatselt slaidi kuvamisel 
• Esitluse jaotusmaterjali loomine või muutmine 
• Slaidide printimine ettekandemärkmetega ja ilma nendeta 

Vormingu kasutamine oma mõtte rõhutamiseks 



• Exceli töölehe lisamine rakendusse PowerPoint 
• Diagrammide ja graafikute kasutamine esitluses 
• Makro loomine PowerPointis 
• Animatsiooniefekti lisamine tekstile või objektidele 
• Mitmele objektile mitme animatsiooniefekti rakendamine 
• Üleminekute ajastuse ja kiiruse seadmine 
• Exceli töölehe katkenud lingi värskendamine või eemaldamine 
• Läbipaistva pildi (vesimärgi) lisamine slaididele 
• Slaidide taustavärvi muutmine 
• PDF-faili sisu lisamine PowerPointi esitlusse 

Kujundused 
• PowerPointi malli loomine ja salvestamine 
• Mitme kujunduse kasutamine esitluses 
• Kujunduse loomine PowerPointis 
• Slaidikujunduse salvestamine mallina 
• Slaidi paigutuse muutmine horisontaalsest vertikaalseks 
• Pildi lisamine slaidi taustana 
• Slaidide jaluse muutmine, kustutamine või peitmine 
• Slaidi jaluse fontide muutmine 
• Miks ma ei saa jaluse teksti valida ja muuta? 

Esitlusega töötamine koos teistega. Esitluse ühiskasutus 
• Esitluse salvestamine teises failivormingus 
• Esitluse salvestamine videona 
• PowerPointi muus versioonis loodud esitluse avamine 
• Ühilduvuskontroll 
• Esitluse kirjutamine DVD-le 
• Esitlusfaili salvestamine 
• Esitluse muutmine kirjutuskaitstuks 
• Kirjutuskaitstuks määratud esitluse redigeerimine 
• Peit- ja isikuandmete eemaldamine esitluste kontrollimise käigus 
• Office’i faili atribuutide kuvamine ja muutmine 

Päiste ja jaluste lisamine 
• Päise või jaluse lisamine jaotusmaterjalidele või märkmelehtedele 
• Slaidide jaluse muutmine, kustutamine või peitmine 
• Slaidi jaluse fontide muutmine 
• Miks ma ei saa jaluse teksti valida ja muuta? 
• Jaluseteabe kuvamine slaididel 

Erinevate failitüüpidega töötamine 
• Office’i faili atribuutide kuvamine ja muutmine 
• PowerPointi kasutamine koos PDF-failidega 
• Meiliga saadud esitluse või seonduva faili avamine 
• PDF-faili sisu lisamine PowerPointi esitlusse 
• Esitlusfaili salvestamine 
• Esitluse meediumifailide tihendamine 


