
 
 

TARBIJAKÄITUMINE 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Tarbijakäitumine. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, 
kompetents B.2.3. 

 
Õppe eesmärk 

Koolituse läbinu tunneb turunduse ja toitumise vahelisi seoseid ning oskab seeläbi mõjutada tervist 
edendavaid muutusi tarbijakäitumises. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• omab ülevaadet turunduse mõjust toidueelistustele, tarbimisharjumustele ja toitumisele 
tervikuna; 

• tunneb otsuste langetamise protsesse ning teab toidu nimetuse sõnastamise ja pakendi 
välimuse võimalikke mõjusid otsuste langetamisel; 

• suunab tarbijakäitumist ja toetab seeläbi tervist edendavaid muutusi; 
• oskab teenusepakkujana mõjuda usaldusväärsemalt, inspireerivamalt ja atraktiivsemalt. 

 

Sihtgrupp 

Toidutootjad, toitumisnõustajad ja toitumisterapeudid. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 8 akadeemilist tundi. 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Turunduse mõju toidueelistustele, tarbimisharjumustele ja toitumisele tervikuna 
• Otsuste langetamise protsess 
• Toidu nimetuse sõnastamine ja selle mõju müügile 
• Pakendi välimuse ja disaini mõju otsuste langetamisel 
• Tarbijakäitumise suunamise võimalused 
• Teenusepakkuja enda usaldusväärsus ja atraktiivsus 

 

Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu, grupivestlus, paaristöö 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

 

Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub Tallinnas Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides või veebikeskkonnas Zoom. Õppeklassid 
on varustatud täiskasvanute õppimist toetavate ja tänapäevaste koolitusvahendite (pabertahvel, projektor, 
ekraan) ning vajaliku mööbliga. Lisaks on olemas kööginurk kohvipauside tegemiseks. Koolitusel on 
võimalus kasutada toimivat internetiühendust. Zoomi keskkonnas toimub õpe reaalajas audio ja video 
vahendusel. Õppija hoolitseb selle eest, et kaamera ja mikrofoni olemasolu, toimiv internetiühendus ja ilma 
segavate teguriteta õppekeskkond võimaldavad koolitusel aktiivselt osaleda. 
 

Lõpetamise tingimused 

Lõpetamise tingimuseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 75% ja vastavalt 
hindamiskriteeriumitele sooritatud iseseisev töö. 
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
1. Ettevõtte kommunikatsiooni analüüs 1. Analüüsib ettevõtte kommunikatsiooni (sh pakend, 

koduleht, postitused vmt) tarbija toitumist mõjutavate 
otsuste ja käitumise osas.  
2. Esitab parendusettepanekud tervist edendavate 
muutuste toetamiseks.  

 

 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus.  
 

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitaja omab erialast haridust ja töökogemust õpetataval teemal. Koolitaja kvalifikatsiooniga on võimalik 
lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 

 

 

Kinnitatud 21. märts 2022 
Rahvatervise Akadeemia OÜ juhatuse otsusega 

 

 


