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SISUKORD



   Rahandusliku kirjaoskuse mõiste hõlmab eelkõige finantsvaldkonna
alaseid teadmisi, finantsvaldkonna oskuste edukat kasutamist ning
finantsalaste otsuste tegemise protsessi laiemalt. Igapäevaelus
otsustame, kuhu ja kuidas investeerida oma rahalised vahendid, kas
ja kust võtta laenu, kus avada oma pangakonto ning koguda raha
pensioniks või kuidas tulla toime oma rahaliste probleemidega. Seega
on finantsalased teadmised äärmiselt olulised meie igapäevaelus.

 Taoliste oskuste ja teadmiste puudumist võib kutsuda
rahanduslikuks kirjaoskamatuseks. See võib endaga kaasa tuua
liigset võlakoormust, pettuste ja muude kuritegude ohvriks
langemist ning liigsete riskide võtmist. Näiteks iga inimene peaks
teadma, millised riskid kaasnevad laenu võtmisega. Paraku peab
tõdema, et vaid väike protsent Euroopa elanikkonnast valdab
finantsalaseid mõisteid. Rahanduslikku kirjaoskust võib pidada
õppeteekonnaks, mis kestab terve elu. Kulub aeg, enne kui kujuneb
vajalik kriitiline mõtlemine, et oskuslikult kasutada isiklikke rahalisi
vahendeid ning tulla toime selliste ootamatute olukordadega nagu
näiteks töö kaotamine. Seega on oluline, et inimesed alustaksid
finantsalaste teadmiste omandamist võimalikult vara, sest see
muudab kergemaks elu majanduslike tahkudega toimetulekut.

SISSEJUHATUS



  Rahanduslik kirjaoskus kujundab mõtteviisi, mis soodustab
säästude tegemist sissetuleku suurenemisel ootamatute kulude
katmiseks ning seejärel kulutatud säästude taastamiseks. Samuti
õpetab rahanduslik kirjaoskus õigseageselt kontrollima
krediitkaartide maksetähtaegu, et jääks piisavalt aega rahaasjade
haldamiseks ja võlgade tasumiseks. Viimaseks õpetab rahanduslik
kirjaoskus ka oma krediidiaruande regulaarset kontrollimist.

  Need ülaltoodud näited rahanduslik kirjaoskuse mõjudest üksikisiku
elule kujundavad ka igapäevaelu harjumusi ning seda, kuidas inimene
haldab oma rahaasju. Oma sissetulekute ja väljaminekute
planeerimine ning nendest pideva ülevaate omamine ei ole alati
kerge, mille tõttu on oluline õppida eelarve koostamist, mis
tähendabki oma kulude regulaarset kontrollimist.

  Rahandusliku kirjaoskuse veel üheks positiivseks küljeks on
pankrotistumise ja võlgade kuhjumise vältimine. Taolisi negatiivseid
tagajärgi aitab vältida näiteks isikliku säästukonto (ka hoiukonto)
avamine. Rahanduslikult kirjaoskav inimene jälgib, et tema
säästukontol oleks alati piisavalt rahalisi vahendeid ootamatute
kulude katteks. Juhul, kui inimesel on juba võlad, siis rahanduslik
kirjaoskus võimaldab tal nendega toime tulla või otsida abi.



   Rahanduslik kirjaoskus mõjub positiivselt ka üksikisiku vaimsele
tervisele, vähendades stressi ja ärevust, sest see õpetab ülevaate
omamist oma majanduslikust olukorrast ning aitab tulla tõhusalt
toime elus esinevate probleemidega. Rahanduslik kirjaoskus
soodustab tasakaalustatud otsuste tegemist kindlustuse valimisel,
laenude võtmisel, investeeringute tegemisel ja krediitkaardi
kasutamisel.

  Eeltoodud põhjustel on rahandusliku kirjaoskuse omandamiseks
vajalike sammude tegemine väga oluline ning see aitab saavutada
majandusliku kindluse, vähendada ärevust ja saavutada
finantsalaseid eesmärke.

  Enamusel tarbijatest puudub ülevaade sellest, kuidas toimivad
laenud, kuidas neid hallata ja planeerida osamakseid, kas on
otstarbekas raha investeerida ja kuhu ning sageli puudub neil
ettekujutus ka tagajärgedest, mida halvad finantsalased otsused
võivad kaasa tuua. Näiteks enamusel USA elanikest on raskusi
säästmise- ja investeerimisega finantsalaste teadmiste puudumise
tõttu. Samas alati on võimalik teha väikseid samme ja saada abi
rahandusliku kirjaoskuse parandamiseks. Hirm läbikukkumise ees ei
tohiks kujuneda takistuseks.



  Euroopa Liidus ei ole olukord kuigi optimistlikum. OECD/INFE 2020
rahvusvahelise täiskasvanute rahandusliku kirjaoskuse uuringu
kohaselt peaaegu 50% elanikkonnast tunneb põhilisi finantsalaseid
mõisteid ning teine pool elanikkonnast ei tunne neidki. Kuigi
pealtnäha puudutab antud probleem tervet elanikkonda, siis
tegelikkuses puudutab see eeskätt erinevaid vähemusi, nagu näiteks
majanduslikult haavatavad isikud, noored, eakad, naised ja NEET (ei
õpi, ei tööta ega osale ka väljaõppes ega koolitusel). Antud
inimrühmade seas on rahandusliku kirjaoskuse tase kõige madalam.
Usume, et majandusliku toimetuleku oskus ei peaks sõltuma inimese
sissetulekust, vanusest, soost või muudest teguritest. Kõigil peaks
olema ülevaade riskidest, mis kaasnevad laenude võtmise- või
investeerimisega.

  „Euroopa rahanädala“ 2021. aasta uuringu kohaselt, mis vaatles
rahandusliku kirjaoskuse soolist lõhet näitas, et naised tunnevad end
rahaasjades vähem enesekindlalt võrreldes meestega. Esimene
küsimus puudutas seda, kas nad tunnevad, et neil on piisavalt
finantsalaseid teadmisi igapäevaste rahaasjadega toimetulekuks
ning kas neil oleks vaja kellegi teise nõu. Tulemused näitasid, et 26%
naistest vastas, et neil ei olnud piisavat finantsalast haridust.
Uurimuse teises osas vaadeldi 24 000 tarbija oskust rahaga ümber
käia. Antud etapis ilmnes suur sooline lõhe ka lihtsamatest interessi
arvutamise tehete tegemisel. Näiteks vaid 24% naistest sooritasid
tehted õigesti. Meeste puhul oli see protsent 64.



  Kolmas küsimus puudutas peamisi finantshariduse allikaid.
Valikuvõimalusi oli viis ja tulemused on toodud allpool.

Allikas: https://www.intrum.com/press/news-stories/gender-gap-
in-financial-literacy/

   Järgmisena uuriti hiljutisi muutusi uurimuses osalejate eludes ning
küsiti, kas peale COVID 19 pandeemiat muutus rahaline turvalisus
nende jaoks prioriteediks. Naiste puhul vastas jaatavalt 49% ja 45%
meestest.

  Viimasena küsiti rahandusliku kirjaoskuse parandamise võimaluste
kohta peale COVID-19 pandeemiat. Tulemused on nähtavad allpool. 

https://www.intrum.com/press/news-stories/gender-gap-in-financial-literacy/


  Lisaks sellele, FINRA Investor Education foundation, 2012. a uurimus
esitas 5 küsimust seoses finantsalaste teadmiste hindamisega.
Küsimused puudutasid interessimäärasid, inflatsiooni ja
investeerimisriske. Tulemusest selgus, et naiste seas esines õigeid
vastuseid vähem võrreldes meestega sõltumata vastaja
vanuserühmast. Alltoodud tabelis näidatud punktid peegeldavad
keskmist õigete vastuste arvu soo ja vanuserühma kaupa.

Allikas: https://www.bostonglobe.com/

Allikas: https://www.intrum.com/press/news-stories/gender-gap-
in-financial-literacy/

https://www.bostonglobe.com/


   On oluline välja tuua, et rahandusliku kirjaoskuse lõhe meeste ja
naiste vahel esineb väga erinevates riikides, kus on erinev
finantsturgude areng, institutsionaalne ülesehitus ning sotsiaalne ja
kultuuriline kontekst. Samuti ei sõltu see ka riigi
sissetulekutasemest.

  Arvestades ülaltoodud uuringute tulemusi, on rahanduslik
kirjaoskus esmatähtis naistele, sh NEET naistele, et tagada nende
toimetulek igapäevaste rahanduslike probleemidega. Rahanduslik
kirjaoskus on lahutamatuks osaks naiste iseseisvusest ning
suutlikkusest toime tulla ettenägematute kriisiolukordadega. Oluline
on tõsta naiste enesekindlust finantsalastes küsimustes, et tagada
nende karjäärieesmärkide saavutamine. Paljud naised peavad silmitsi
seisma sissetuleku puudumisega, peredes esineva väärkohtlemisega
või olema sunnitud abielluma pelgalt seetõttu, et nad ei suudaks
iseseisvalt majanduslikult toime tulla. Iseseiseva majandusliku oskus
on oluline terve naiste elukaare vältel, mh arvestades naiste
kõrgemat oodatavat eluiga võrreldes meestega.

  Üldjuhul avaldavad emad lastele suuremat mõju võrreldes isadega.
Seega oleks rahanduslikult kirjaoskav ema positiivseks näiteks oma
lastele. Kuna naised sageli vastutavad ka majapidamise eest, siis
võimaldaks rahandulik kirjaoskus neil ka kõige paremini planeerida
leibkonna kulusid. 



  Elades ühiskonnas, kus pidevalt tõuseb elukallidus, peaksid
naistel olema meestega võrdsed võimalused toime tulla üha
suurenevate nõudmistega ning nautida samu mugavusi. Kuigi
ekspertite hinnangul on finantsalaste teadmine omamine ja
nende rakendamine kaks iseasja, siis meie usume, et esimene
samm rahandusliku kirjaoskuse omandamiseks ja praktiliseks
kasutamiseks on siiski haridus.

 Viimastel aastatel tehakse enamik finantstehinguid
elektroonilise panganduse kaudu. See tähendab, et on lisandunud
veel üks risk langeda elektroonilise rünnaku ohvriks. Rahanduslik
kirjaoskus on töö otsimise ja isikliku arengu üks alustest. Samuti
on see ka vaimse tervise üks oluline component. Tänapäeval on
tekkimas arvukalt võimalusi finantsalaste teadmiste
täiendamiseks nii avalikus sektoris ja erasektoris kui ka
erinevate internetiressursside abil. Vaatamata sellele on NEET
naiste olukord keerulisem võrreldes teiste sihtrühmadega, sest
nad on marginaliseeritud, töötud ega omanda aktiivselt haridust
ning neid iseloomustab madal või puudulik sissetulek. Kõik need
tegurid muudavad NEET naiste finantsalase hariduse
omandamist keerulisemaks, mille tõttu on oluline luua sellised
projekte, mis on kättesaadavad, arusaadavad ning sobivad
sihtrühma haridusliku tasemega.



  FinanciaLit4Women Erasmus+ projekti partnerid on
analüüsinud varasemalt avaldatud naiste rahanduslikku
kirjaoskust käsitlevaid materjale ning on otsustanud valida just
NEET naised projekti peamiseks sihtrühmaks. 2021. aasta
alguses viisid partnerid läbi NEET naiste seas läbi uuringu kuues
parnterriigis. Käesolevad materjalid on seotud NEET naiste
rahandusliku kirjaoskuse mängupõhise õppega. Mängupõhine
lähenemine, nagu ka loengud, ettekanded, iseseisev õpe,
arutelud ja enesehindamise tegevused, seavad eesmärgiks
võimestada NEET naisi ja toetada neid finantsalase hariduse
omandamisel.



https://www.investopedia.com/terms/f/financial-literacy.asp

https://www.experian.com/blogs/ask-experian/what-is-
financial-literacy-and-why-is-it-important/

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-
and-finance/consumer-finance-and-payments/financial-
literacy_el

https://www.bankofgreece.gr/Publications/Paper2019275.pdf
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/fi
nance/financial-literacy/

https://www.smilefoundationindia.org/blog/the-importance-of-
financial-literacy-for-women/

https://www.annuity.org/financial-literacy/women/

https://www.facebook.com/pg/FinanciaLit4Women-
225565495561212/posts/

Kasutatud allikad

https://www.investopedia.com/terms/f/financial-literacy.asp
https://www.experian.com/blogs/ask-experian/what-is-financial-literacy-and-why-is-it-important/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/financial-literacy_el
https://www.bankofgreece.gr/Publications/Paper2019275.pdf
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/financial-literacy/
https://www.smilefoundationindia.org/blog/the-importance-of-financial-literacy-for-women/
https://www.annuity.org/financial-literacy/women/
https://www.facebook.com/pg/FinanciaLit4Women-225565495561212/posts/


https://www.inovaconsult.com/projects/fly-inaddressing-
financial-literacy-needs-of-young-neet-women-towards-their-
financial-inclusion/

https://gflec.org/wp-content/uploads/2017/07/The-Gender-
Gap-in-Financial-Literacy-A-Global-Perspective-Report.pdf 

https://nicolehealesfinancial.com.au/financial-
planning/money-management/how-women-can-build-their-
financial-literacy-2/ 
 
https://www.intrum.com/press/news-stories/gender-gap-in-
financial-literacy/

Financial Literacy Digital Game: https://financialit4women-
digital-game.eu/public/login.php 

Role-play Games “Handbook to teach Financial Literacy.” 

Board Game to teach money management 

https://www.inovaconsult.com/projects/fly-inaddressing-financial-literacy-needs-of-young-neet-women-towards-their-financial-inclusion/
https://gflec.org/wp-content/uploads/2017/07/The-Gender-Gap-in-Financial-Literacy-A-Global-Perspective-Report.pdf
https://nicolehealesfinancial.com.au/financial-planning/money-management/how-women-can-build-their-financial-literacy-2/
https://financialit4women-digital-game.eu/public/login.php


 Õppekava koosneb 12 moodulist, mis pakuvad teoreetilisi teadmisi,
praktilisi juhtumeid analüüsiks ning mängulisi harjutusi. Moodulite sisu
kirjeldatakse lähtudes projekti eesmärkidest ning läbiviidud küsitluste ja
fookusgruppide tulemustest. Moodulite teemad valiti koostöös uurimuses
osalenud NEET naiste- ja täiskasvanute koolitajatega.

ÕPPEKAVA

EESMÄRK

Koostada terviklik koolituspakett täiskasvanuhariduse
koolitajatele ja õppijatele, mis juhendab ja toetab neid

rahandusliku kirjaoskuse valdkonnas.

Eesmärgid:
 

Vajalike pädevuste arendamise NEET
naistes, et nad mõistaksid paremini
erinevaid finantsalaseid
kontseptsioone, tunneksid ära
fintantsriske ja -võimalusi ning
langetaksid mõistlikke
majanduslikke otsuseid. Samuti on
eesmärgiks suurendada nende
enesekindlust finantsalastes
küsimustes parandades seeläbi
nende võimalusi ühiskondlikkus elus
osalemiseks teistega võrdsetel
alustel. 

Target groups
 

*Täiskasvanuhariduse   
koolitajad

 
*NEET naised.

 

ÕPPEMAHT

Koolituse maht: 40-tundi näost näkku (või veebipõhiselt).
Iseseisva õppe maht: 20 tundi.

Enesehindamise tundide arv: 5 tundi.
Õppemaht kokku tundides: 65 tundi.



Moodul 1: Isiklike rahaasjade haldamine

Mooduli eesmärgid, meetodid ja sisu

Parandada NEET naiste oskust planeerida rahaasju ja neid
hallata. 
Valmistada nad ette tööalaseks tegevuseks.
Suurendada NEET-naiste teadlikkust isiklikust
finantsplaneerimisest ja -  juhtimisest.
Parandada NEET naiste oskusi ja pädevusi mitteformaalse
õppe hindamisel, kasutades selleks mitteformaalse ja
kaasava õppe strateegiaid.

Loengud, iseseisev õpe, refleksioon, mängud,
rühmaarutelud, enesehindamine.

Eesmärgid

Meetodid



 Sissejuhatus moodulisse.
Iseseisev õpe/refleksioon. Mis on teie arvates isiklik
finantsplaneerimine ja juhtimine?   Finantsplaneerimise
simulatsioon (Uberi mäng internetis).
Enne alustamist: isikliku finantsplaneerimise 4 etappi.
Isiklik finantsplaneerimine.
Finantsplaneerimise protsessi kuus etappi.
Finantseesmärkide tüübid.
Rühmatöö. Finantsplaneerimise protsessi simulatsioon.
Miks on finantsplaneerimine oluline?
Kuidas moodustada “finantsturvapadi”?
Juhised eesmärkide seadmiseks.
Enesehindamine

Sisu

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.



Suurenenud teadmised finantsplaneerimisest.
Tõhusam finantsplaneerimine.

Suurenenud teadmised mitteformaalsest õppest.
Suurenenud teadmised hindamisest mängupõhise
õpetamise ja õppimise   meetodite abil.
Suurenenud teadlikkus mängupõhise õppe tähtsusest.

Mõistavad finantsplaneerimise olulisust.
Oskavad seada finantsplaneerimise eesmärke.
Suurenenud enesekindlus.

Erialane pädevus ja õpiväljundid
 

Mooduli lõpuks omandatud teadmised

NEET naised:

Koolitajad:

 
 

Mooduli lõpuks omandatud oskused

NEET naised:



Paranenud avaliku esinemise oskus.
Paranenud meeskonnatöö oskus.
Paranenud rahanduslik kirjaoskus.

Paranenud mitteformaalse õppe korraldamise oskus.
Paranenud mängulise õppe läbiviimise oskus.
Suurenenud pädevused õpiväljundite saavutamise
soodustamiseks.

Koolitajad:

Õppemaht
 

Loeng = 2 tundi
Iseseisev õpe = 1 tund

Enesehindamine = 30 minutit



Moodul 2: Tulude ja kulude planeerimine

Mooduli eesmärgid, meetodid ja sisu

Parandada NEET naiste tulude ja kulude planeerimise
oskust.
Valmistada ette NEET naised profesionaalsesse konteksti
integreerumiseks.
Tõsta NEET naiste teadlikkust sissetulekute ja kulude
planeerimisest.
Parandada nende oskusi ja pädevusi õppe hindamisel,
kasutades selleks mitteformaalseid ja kaasavaid
õppimisstrateegiaid.

Loengud, iseseisev õpe, refleksioon, mängud,
rühmaarutelud, enesehindamine.

Eesmärgid

Meetodid



 Sissejuhatus moodulisse
 Enesehindamine/refleksioon. Milline on minu kulude
profiil?
 Tulude ja kulude definitsioonid.
 Isiklik eelarve ja pere sissetulek.
 Kuidas õigesti jaotada oma tulusid.
 Neli meetodit sissetulekute ja kulutuste planeerimiseks.
 Rühmatöö. Sissetulekute ja kulutuste simulatsioonimäng.
 Enesehindamine

Sisu

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.



Paranenud teadmised tulude ja kulude planeerimisest.
Paranenud meeskonnatöö oskus.

Paranenud arusaam mitteformaalsest õppest.
Täiendatud teadmised hindamisest mängupõhise õppe
kaudu.
Suurenenud teadlikkus mängupõhise õppe tähtsusest.

Oskavad tõhusalt planeerida tulusid ja kulusid.
Paranenud avaliku esinemise oskus.

Erialane pädevus ja õpiväljundid

Mooduli lõpuks omandatud teadmised

NEET naised:

Koolitajad:

 
 

Mooduli lõpuks omandatud oskused

NEET naised:



Paranenud meeskonnatöö oskus.
Paranenud rahanduslik kirjaoskus.

Paranenud mitteformaalse õppe korraldamise oskus.
Paranenud mängulise õppe läbiviimise oskus.
Suurenenud pädevused õpiväljundite saavutamise
soodustamiseks.

Läbiviijad:

Õppemaht
 

Loengud = 1 tund 30 minutit
Iseseisev õpe = 30 minutit

Enesehindamine = 15 minutit



Moodul 3: Maksude haldamine
Mooduli eesmärgid, meetodid ja sisu

Õppida, mis on maksustamine.
Analüüsida maksustamise näiteid.
Osata iseseisvalt arvutada makse eraisikuna ja
üksikettevõtjana.

Loeng, töötuba, iseseisev õpe, refleksioon,
enesehindamine.

Sissejuhatus moodulisse.
 Eraisiku maksud.
 Üksikettevõtja maksud.
 Rühmatöö – eraisiku maksude arvutamine.
 Enesehinnang/refleksioon.
Ettevõtluse erinevad vormid.
Näited maksustatud ja maksustamata ettevõtete
maksustamisest.
Enesehindamine.

Eesmärgid

Meetodid

Sisu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.



Suurenenud teadmised maksude haldamisest.
Paranenud maksude arvutamise oskus.

Suurenenud teadmised mitteformaalsest õppest.
Täiendatud teadmised mängupõhisest õpetamisest ja
õppimisest.

Oskavad arvutada makse eraisiku- ja üksikettevõtjana.
Suurenenud enesekindlus.
Paranenud individuaalse ja rühmatöö oskus.
Paranenud rahanduslik kirjaoskus.

Erialane pädevus ja õpiväljundid

Mooduli lõpuks omandatud teadmised

NEET naised:

Koolitajad:

 
Mooduli lõpuks omandatud oskused

 NEET naised:



Paranenud õpetamise oskus mitteformaalses keskkonnas.
Omandatud oskused maksustamise alase õppe
läbiviimiseks.
Paranenud oskused mängupõhise hariduse edendamiseks.

Koolitajad:

Õppemaht
 

Loengud = 1 tund 30 minutit
Iseseisev õpe = 1 tund 30 minutit 

Enesehindamine = 15 minutit



Moodul 4: Säästmine ja investeerimine
Mooduli eesmärgid, meetodid ja sisu

Anda ülevaade säästmise ja investeerimise olemusest.
Näidata säästmis- ja investeerimisplaani olulisust.
Õppida aktsiate ja võlakirjade erinevusi.

Loeng, rühmatöö, iseseisev õpe, refleksioon, mängud,
rühmaarutelud, enesehindamine.

Sissejuhatus moodulisse
Enesehindaminie/refleksioon. Mis on säästmine ja
investeerimine? Kumba  kasutada?
Asjad, mida kavatsed teha järgmise 5 aasta jooksul, 5–10
aasta jooksul ja vähemalt 10 aasta pärast.
Kuldreegel.
Säästmine vs. investeerimine: mis on nende vahe?
Kümme säästmis- ja investeerimisnõuannet igas vanuses.
Rühmatöö. Praktiline osa.
Enesehindamine.

Eesmärgid

Meetodid

Sisu

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.



Eristavad säästmist ja investeerimist.
Tunnevad säästmise ja investeerimisnippe.
Eristavad aktsiaid ja võlakirju.

Suurenenud teadmised säästmisest ja investeerimisest.
Õpivad erinevad säästmis- ja investeerimisnippe.
Oskavad teha vahet aktsiatel ja võlakirjadel.
Suurenenud teadmised säästmise ja investeerimise
planeerimisest.

Teavad, kuidas planeerida sääste ja investeeringuid.
Oskavad seada eesmärke ning koostada netoväärtuse
aruannet.

Erialane pädevus ja õpiväljundid

Mooduli lõpuks omandatud teadmised

NEET naised:

Koolitajad:

Mooduli lõpuks omandatud oskused

NEET naised:



Omandavad enesekindluse.

Paranenud oskus soodustada säästmise ja investeerimise
õppimist.
Täiendavad oma oskusi, et läbi viia praktilisi sessioone
eesmärkide püstitamisest ja          netoväärtuse aruande
koostamiseks. 
Paranenud oskus soodustada NEET naiste ligipääsu
täiendõppele.

Koolitajad:

Õppemaht
 

Loengud = 1 tund 30 minutit
Iseseisev õpe = 1 tund 30 minutit

Enesehindamine = 15 minutit



Moodul 5: Kreedit ja deebet
Mooduli eesmärgid, meetodid ja sisu

Anda koolitajatele vajalikud teadmised, oskused ja
pädevused, et tõsta naiste teadlikkust kreeditist ja
deebetist.
Selgitada, mis on varad ja kohustused.
Esitada näiteid bilanssidest.

Loeng, rühmatöö, iseseisev õpe, refleksioon, mängud,
rühmaarutelud, enesehindamine.

Sissejuhatus moodulisse.
Eneseõpe/refleksioon. Mis on kreedit ja deebet?
Kommertssuhte 3 tüüpi.
Varad ja kohustused.
Bilanss algajatele.
Milles koosneb bilanss.
Bilansi rühmatöö.
Enesehindamine.

Eesmärgid

Meetodid

Sisu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Saavad aru väikeettevõtte asutamise põhimõtetest.
Saavad aru, kuidas koostada bilanssi.
Suurenenud enesekindlus ja julgus rahandusliku
kirjaoskuse teemades.

Suurenenud teadmised mitteformaalsest õppest.
Paranenud teadmised NEET naiste vajadustest.
Paranenud teadmised mängupõhisest õppest.

Paranenud avaliku esimenise oskus.
Paranenud eelarve koostamise oskus.
Paranenud planeerimisoskus.
Paranenud finantsjuhtimise oskus.
Paranenud ettevõtluseks vajalikud pehmed oskused.

Erialane pädevus ja õpiväljundid
 

Mooduli lõpuks omandatud teadmised

NEET naised:

Koolitajad:

Mooduli lõpuks omandatud oskused

NEET naised:



Paranenud hindamisoskused.
Paranenud mitteformaalse ja mängupõhise õppe
läbiviimise oskus.

Koolitajad:

Õppemaht
 

Loengud = 1 tund
Iseseisev õpe = 2 tundi

Enesehindamine = 30 minutit



Moodul 6: Finantstervise mõiste
Mooduli eesmärgid, meetodid ja sisu

Tõsta NEET naiste rahanduslikku kirjaoskust ning sellega
seotud oskusi.
Valmistada NEET naised ette profesionaalses kontekstis
toimetulekuks.
Kasutada Financialit4Women projekti lauamängu hindamaks
osalejate õppeprotsessi ning võimaldamaks neil endile
tuvastada puudujääke eelmistes moodulites omandatud
oskustes ja teadmistes juhul, kui neid on.

Loeng, iseseisev õpe, mängud, rühmategevused ja arutelud,
enesehindamine.

Sissejuhatus moodulisse.
Enesehindamine/refleksioon. Mida tähendab sinu jaoks
mõiste finantstervis?
Loeng. Finantstervise mõiste.
Virgutusharjutus.
Rahandusliku kirjaoskuse lauamäng.
MoneyRec mäng.
Enesehindamine.

Eesmärgid

Meetodid

Sisu
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.



Suurenenud teadmised finantstervisest.
Paranenud teadmised kaasavast mittteformaalsest õppest.
Paranenud teadmised mängupõhisest õppest.

Täiendada teadmised hindamisest mängupõhise õppe
kaudu.
Parandada arusaamist mitteformaalsest haridusest,
kasutades aktiivset osalemist soodustavaid mängupõhiseid
meetodeid.
Suurenenud võime töötada NEET-aastaste naistega.

* Suurenenud enesekindlus finantstervise valdkonnas.
* Paranenud avaliku esinemise ja ettekannete tegemise
oskus.
* Paranenud meeskonnatöö oskus

Erialane pädevus ja õpiväljundid
 

Mooduli lõpuks omandatud teadmised

NEET naised:

Koolitajad:

Mooduli lõpuks omandatud oskused

NEET naised:



Paranenud suutlikkus hinnata NEET naiste
finantsseisundit.
Suurenenud võime hõlbustada mängupõhist ja
mitteformaalset haridust.

Läbiviijad:

Õppemaht
 

Loengud = 30 minutit
Iseseisev õpe = 1 tund 30 minutit

Enesehindamine = 15 minutit



Moodul 7: Tava- ja elektroonilise
panganduse alused

Mooduli eesmärgid, meetodid ja sisu

Pankade põhitoimingute selgitamine.
Peamiste finantsinstitutsioonide eristamise õpetamine
(Pangad, hoiu-laenuühistud, internetipangad).
Pangakontode erinevused (arveldus- ja säästukonto).
Pangakonto avamine.
Erinevate raha kontole kandmise viiside tundmine.
Rahaliste vahendite kättesaadavusega seotud probleemid.
Pangakontodega seotud säästuplaanide tutvustamine.
E-pangandusega seotud riskide tutvustamine.

Loeng, rühmatöö, iseseisev õpe, refleksioon, mängud,
rühmaarutelud, enesehindamine.

Eesmärgid

Meetodid



Sissejuhatus moodulisse.
Pangakonto avamine.
Raha sissekandmine kontole.
Säästukonto (ka hoiukonto).
Hoiukontod.
Veebipõhised hoiukontod.
Automaatsed säästuplaanid.
Money Market Deposit Accounts.
Enesehindamine

Sisu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Saavad aru pankade ja hoiu-laenuühistu erinevustest.
Eristavad erinevat tüüpi pangakontosid.
Teavad erinevate pangakontode eeliseid.
Saavad teadmisi pangakonto avamisest ning sinna raha
kandmisest.

Täiendavad teadmisi pangandusest ja elektroonilisest
pangandusest.
Täiendavad teadmisi erinevat tüüpi kontode kohta.
Täiendavad teadmisi NEET naiste panganduse koolitamise
kohta.

Oskavad avada pangakontot.

Erialane pädevus ja õpiväljundid

Mooduli lõpuks omandatud teadmised

NEET naised:

Läbiviijad:

Mooduli lõpuks omandatud oskused

NEET naised:



Omandavad e-panganduse alaseid oskusi.
Suurenenud enesekindlus panganduse valdkonnas.

Paranenud oskused pangandusega seotud õppe
läbviimiseks.
Paranenud oskused NEET-naiste abistamiseks nende
õppeprotsessis.

Koolitajad:

Õppemaht
 

Loengud = 3 tundi
Iseseisev õpe = 1tund

Enesehindamine = 30 minutit



Moodul 8: Identiteedivargus ja turvalisus
Mooduli eesmärgid, meetodid ja sisu

Identiteedivarguse mõiste selgitamine.
Identiteedivarguse protsesse selgitamine.
Identiteedivarguse ohutusmeetmed.
Identiteedi kaitsmise viiside omandamine.

Loeng, iseseisev õpe, refleksioon, mängud, rühmaarutelud,
enesehindamine.

Sissejuhatus moodulisse.
Mis on identiteedivargus.
Kuidas see juhtub.
Riskid (andmepüük, pahavara, kaaperdatud
sularahaautomaadid).
Kuidas end kaitsta.
Kuidas oma arvutit kaitsta.
Kuidas kaitsta oma posti ja prügi.
Kuidas hoida andmeid privaatsetena.
Kuidas kaitsta oma salasõna.
Enesehindamine.

Eesmärgid

Meetodid

Sisu
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.



Õpivad mis on identiteedivargus.
Õpivad, kuidas võidakse nende andmeid varastada ning
isikuandmeid väärkasutada.
Teinud kindlaks erinevad viisid, kuidas identiteedivargus
võib juhtuda ja on õppinud, kuidas hoida andmeid
turvalisena identiteedivarguse vältimiseks.

Suurenenud teadmised identiteedivargusest.
Suurenenud teadmised NEET naiste koolitamisest
rahandusliku kirjaoskuse   valdkonnas.

Oskavad kaitsta oma isikuandmeid.
Suurenenud enesekindlus.

Erialane pädevus ja õpiväljundid

Mooduli lõpuks omandatud teadmised

NEET naised:

Läbiviijad:

Mooduli lõpuks omandatud oskused

NEET naised:



Paranenud oskused NEET naiste koolitamuseks
rahandusliku kirjaoskuse valdkonnas.
Paranenud ettekannete tegemise oskus.
Paranenud oskus viia läbi õpitubasid NEET naistega.

Läbiviijad:

Õppemaht
 

Loeng = 3 tundi
Iseseisev õpe = 3 tundi

Enesehindamine = 15 minutit



Moodul 9: Finantsriskide haldamine

Mooduli eesmärgid, meetodid ja sisu

Riskide ja finantsriskide haldamisest ülevaate andmine.
Suurenenud teadmised finantsriskide haldamise protsessist.
Finantsriskide juhtimise strateegiate ja tehnikate
rakendamine.
Finantsriskide juhtimise strateegilise plaani eeliste ja
ohtude mõistmine.

Loeng, iseseisev õpe, refleksioon, mängud, rühmaarutelud,
enesehindamine.

Eesmärgid

Meetodid



Sissejuhatus moodulisse.
Finantsriskide liigid.
Finantsriskide haldamine:

Finantsriskide haldamine: Mõiste
Finantsriskide haldamine: Protsess

Finantsriskide haldamise strateegiad..
Finantsriskide haldamise meetodud.
Finantsriskide haldamise kasud.
Finantsriskide haldamise ohud.
Finantsriskide haldamise tarkvara.
Ensehindamine.

Sisu

1.
2.
3.

a.
b.

4.
5.
6.
7.
8.
9.



Teavad mis on finantsrisk.
Saavad aru finantsriskide haldamise raamistikust.
Õpivad analüüsima finantsriskide juhtimise protsessi
etappe.
Saavad aru, miks finantsriskide juhtimise strateegia võib
ebaõnnestuda.
Oskavad kirjeldada finantsriskide juhtimise strateegiaid ja
tehnikaid.
Oskavad selgitada, miks on finantsriskide juhtimine oluline
ettevõtte seisukohast.

Suurenenud teadmised finantsriskide juhtimisest. 
Suurenenud teadmised finantsriskide liikidest.
Suurenenud teadmised finantsriskide haldamise
ebaõnnestumise põhjustest.

Erialane pädevus ja õpiväljundid

Mooduli lõpuks omandatud teadmised

NEET naised:

Koolitajad:



Oskavad kirjeldada finantsriskide juhtimise meetodeid ja
strateegiaid.
Oskavad rakendada finantsriskide juhtimise plaani.
Rakendavad praktilisi strateegiaid ja tehnikaid
finantsriskide hindamiseks, jälgimiseks ja juhtimiseks.
Tunnevad kõige levinumaid riskihaldustarkvarasid.
Oskavad arutleda finantsriskide juhtimise eeliste üle.
Oskavad tuvastada finantsriskide liike, millega ettevõte
silmitsi seisab.

Paranenud riskihaldustarkvarade kasutamise oskus. 
Oskavad selgitada, miks on finantsriskide haldamine
oluline ettevõtluses.
Oskavad tuvastada riskijuhtimisstrateegia võimalikud
nõrkused.
Täiendavad oma oskusi, et hõlbustada praktilisi sessioone
ja kasutada mängupõhist  õpet.

Mooduli lõpuks omandatud oskused

NEET naised:

Koolitajad:



Õppemaht
 

Loengud = 3 tundi
Iseseisev õpe = 1 tund

Enesehindamine = 1 tund



Moodul 10: Individuaalsete rahandusliku
kirjaoskuse koolitusprogrammide

leidmine

Mooduli eesmärgid, meetodid ja sisu

Parandada rahandusliku kirjaoskuse mõistmist.
Hinnata enda rahandusliku kirjaoskuse oskusi ja teadmisi.
Olla motiveeritud ja olla võimeline leidma kohalikke
rahandusliku kirjaoskuse koolitusprogramme 

Esitlus, iseseisev õppimine, hindamine, rühmaarutelu,
eneserefleksioon ja mitteformaalne hindamine,
mitteformaalne virgutusharjutus, informaalne ja
mitteformaalne õpe.

Eesmärgid

Meetodid



Sissejuhatus moodulisse.
Enesehindamine/refleksioon. Mida tähendab sinu jaoks
rahanduslik kirjaoskus?
Rahanduslik kirjaoskus.
Refleksioon. Millistest oskustest tunneb kõige rohkem
puudust?
Tegevus: Leia koolitused sinu kodu lähedal ja teistes riikides.
Hindamine. Õpitu arutelu.
Enesehindamine.

Sisu

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.



Suurenenud teadlikkus rahandusliku krijaoskuse
koolitustest.
Rahandusliku kirjaoskuse parem mõistmine.
Suurenenud teadlikkus isiklikust finantsjuhtimisest ja
võimalustest.

Suurenud teadlikkus koolitusprogrammidest kohalikus
piirkonnas.
Suurenud teadlikkus NEET naiste finantskirjaoskuse
vajadustest.

Erialane pädevus ja õpiväljundid

Mooduli lõpuks omandatud teadmised

NEET naised:

Läbiviijad:

Suurenenud majanduslik iseseisvus.
Suurenenud enesekindlus.
Suurenenud rahandusalane autonoomia.

Mooduli lõpuks omandatud oskused

NEET naised:



Oskavad suunata NEET naisi rahandusliku kirjaoskuse
koolitustele.
Oskavad suunata NEET naisi rahandusliku kirjaoskuse
koolitustele enda riigis.

FLäbiviijad:

Õppemaht
 

Loengud = 30 minutit
Iseseisev õpe = 35 minutit

Enesehindamine = 15 minutit



Moodul 11: Väikeettevõtte alustamise
koolituste leidmine

Mooduli eesmärgid, meetodid ja sisu

On omandatud oskused ja teadmised väikeettevõtte
alustamise koolituste leidmiseks.
Suurenenud teadlikkus digitaalsetest tööriistadest, mis
võimaldavad leida väikeettevõtluse koolitusi.
Suurenenud enesekindlus ja enesetõhusus.
Parem arusaam väikeettevõtlusest.
Suurenenud rahandusliku kirjaoskuse teadmised, oskused ja
pädevused.

Esitlus, rühmatöö, iseseisev õpe, refleksioon, mängud,
rühmaarutelud, enesehindamine.

Eesmärgid

Meetodid



Sissejuhatus moodulisse.
Enesehindamine/refleksioon. Millised on sinu arvates
väikeettevõtluse komponendid? Kus võiksid leida neid
käsitlevaid koolitusi?
Esitlus ja tagasiside.
Virgutusharjutus.
Tegevus. Leia koolitused sinu riigis.
Eelneva tegevuse ettekanne (teistele osalejatele). 
Takistused koolitustele ligipääsemisel ja nendega
toimetulek.
Virgutusharjutus.
Hindamine. Õpitu arutelu.

Sisu
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.



Paranenud arusaam väikeettevõtluse olemusest.
Omandatud ülevaade väikeettevõtlusega seotud
koolitustest.

Suurenenud teadlikkus väikeettevõtte asutamise
koolitusvõimalustest.
Suurenud teadlikkus mitteformaalse hariduse ja
mängupõhise õppe tähtsusest.
Suurenenud teadmised mitteformaalse hariduse ja
mängupõhise õppe seansside läbiviimisest.

Erialane pädevus ja õpiväljundid

Mooduli lõpuks omandatud teadmised

NEET naised:

Koolitajad:

Suurenenud enesetõhusus.
Paranenud infootsingu oskused.
Suurenenud enesekindlus ja paranenud sotsiaalsed
oskused.

Mooduli lõpuks omandatud oskused

NEET naised:



Paranenud ideede ettekandmise oskus.
Paranenud avaliku esinemise oskus.
Suurenenud motivatsioon.
Paranenud oskused majanduslikuks iseseisvuseks.

Paranenud võime suunata NEET naisi väikeettevõtlus
alastele koolitustele nende kohalikus piirkonnas..
Suurenenud suutlikkus anda rahandusliku kirjaoskuse
alast haridust NEET naistele.

Koolitajad:

Õppemaht
 

Loengud = 1 tund
Iseseisev õpe = 1 tund

Enesehindamine = 15 minutit



Moodul 12: Äriplaani põhikomponentide
mõistmine, alustava ettevõtte eelarve

koostamine

Mooduli eesmärgid, meetodid ja sisu

Parandada NEET naiste teadmisi, oskusi ja pädevusi, mis
võimaldaksid alustada väikeettevõtlusega.

Loengud, rühmatööd, iseseisev õpe, refleksioon, mängud,
rühmaarutelud, enesehindamine.

Eesmärgid

Meetodid:



Sissejuhatus moodulisse.
Enesehindamine. Kui enesekindel sa nendes valdkondades
oled?
Enesehindamine. Kommenteeritud kokkuvõte (executive
summary) komponendid.
Loeng. Kommenteeritud kokkuvõte komponendid.
Virgutusharjutus.
Rollimängude käsiraamatu rollimäng, refleksioon.
Loeng. Äriplaani eelarve koostamine.
Iseseisev õpe. Leia hea ja halb äriplaan.
Virgutusharjutus.
Tegevus. Jätkusuutlik/jätkusuutmatu eelarve.
Hindamine. Kas tunned end enesekindlamalt ettevõtte
asutamisel?
Õppekava hindamine. Osalejaid aidatakse hindamisvormi
täitmisel.

Sisu

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.



Saavad aru, kuidas väikeettevõtet asutada.
Saavad aru, kuidas koostada eelarvet.
Muutuvad enesekindlamaks rahanduliku kirjaoskuse
valdkonnas.

Paranenud mitteformaalse hariduse mõistmine.
Mõistavad paremini NEET naiste õpivajadusi.
Paranenud arusaamine mängupõhisest õppest.

Erialane pädevus ja õpiväljundid

Mooduli lõpuks omandatud teadmised

NEET naised:

Läbiviijad:

Paranenud avaliku esinemise oskus.
Paranenud eelarve koostamise oskus.
Paranenud planeerimisoskus.
Paranenud rahahaldamise oskus.
Paranenud pehmed oskused ettevõtluse oskus.

Mooduli lõpuks omandatud oskused

NEET naised:



Paranenud hindamisoskus.
Paranenud mitteformaalse ja mängupõhise õppe
korraldamise oskus NEET naistele eesmärgiga parandada
nende ülalmainitud oskusi ja teadmisi.

Läbiviijad:

Õppemaht
 

Loengud = 1 tund
Iseseisev õpe = 2 tundi

Enesehindamine = 30 minutit



Käsiraamat



Mooduli selgitus

 Käesolevas moodulis on ühendatud teoreetilised teadmised
praktiliste harjutustega Moodul algab sissejuhatava osaga, kus
osalejatele antakse lühiülevaade moodulist. Seejärel esitatakse
eneseõppe/refleksioon küsimus „Mida tähendab sinu jaoks isiklike
rahaliste vahendite planeerimine ja haldamine?“. Seejärel peavad
osalejad läbi mängima rahaliste vahendite planeerimistegevusi Uber
mängu abil (projektiväljund nr 2).

Pedagoogiline nõuanne

  Moodul on jaotatud teoreetiliseks ja praktiliseks pooleks. Samuti on
koolitusse planeeritud nn „jäämurdmise“ ja virgutustegevused.
Jäämurdjad on tegevused, mis sõna otseses mõttes “murravad jääd”,
aidates osalejatel ja läbiviijatel üksteisega paremini tuttavaks saada.
FinanciaLit4Women projekti küsitlus ja uuring näitavad, et taolsied
tegevused ja harjutused on väga kasulikud suhtlemise, enesekindluse
ning usalduse ja mõistmise loomisel ja parandamisel. Antud
tegevused on vajalikud sellise turvalise ja kaasava keskkonna
loomisel, milles kõik saaksid osaleda.

Moodul 1: Isiklike rahaasjade haldamine



Arvuti
Esitlus
Pastapliiatsid
Pliiatsid
Nutitelefonid (Umber mänguks projekti väljundist nr 2). Kui
mõnel osalejal puudub telefon, siis saab Uberi mängu läbi viia
rühmadena.

  Virgutusharjutused aitavad tekitada osalejates energiat. Nende
kasutamine parandab õppimist, osalemist ja kaasatust (Chlup and
Collins, 2010). Seega on need tegevused väga olulised
õppeesmäärkide saavutamisel ka nende naiste puhul, kellel on
esinenud raskusi hariduses ja tööhõives osalemise- ja püsimisega.

  Fookusgruppides ilmnenud peamiseks takistuseks oli ka see, et
naistel ei olnud rahalise kirjaoskuse saamiseks piisavalt energiat.
Seetõttu saab sellega toimetulekuks kasutada jäämurdjaid ja
virgutusharjutusi.
 

Õppevahendid



Sissejuhatus moodulisse

  Igasuguse äritegevuse puhul on esmalt vajalik luua strateegia ja
vastata küsimusele „mida ma oma tegevusega saavutan?“. Seejärel
on vajalik otsustada, kuidas edasi liikuda ning luua vastav
tegevuskava. Strateegia loomine tähendab finantsplaani
kalkuleerimist ning otsuse langetamist, kuidas saavutada
järjekindlalt kõik oma eesmärgid.

 Planeerimine on soovitud eesmärgi saavutamiseks vajalike
tegevuste mõtestamise protsess. Planeerimine põhineb
ettenägelikkusel, mis on „vaimse ajarände“ üheks põhivõimeks.
Ettenägelikuse, ehk võimalike tagajärgedega arvestamise,
kujunemist, peetakse inimkonna arengu üheks põhimootoriks.
Planeerimine on ka mõtestatud käitumise põhiomadus. See hõlmab
loogika ja kujutlusvõime kasutamist mitte ainult soovitud tulemuse,
vaid ka selle saavutamiseks vajalike sammude visualiseerimiseks.

 Isiklik finantsplaan on sinu finantsstrateegia. See on viis
majanduslike eesmärkide saavutamiseks. Finantsplaan peegeldab nii
isiklikku ja pere eelarvet kui ka varade hetkeolukorda ning isiklikke
finantseesmärke. Selle ettevalmistamine ja selle õnnestumine ei ole
võimalik selgete eesmärkide püstitamiseta, tähtaegade määramiseta
ning eesmärkide saavutamiseks vajalike viiside määratlemiseta.
Oluline on ka kaitstus nende riskide eest, mis võiksid nurjata
eesmärkide saavutamist.



  Sellsied tegevused nagu näiteks finantseesmärkide seadmine,
nende tulevikuväärtuse arvutamine ning eesmärkide saavutamiseks
vajaliku tempo valimine aitavad kaasa finantsplaani koostamisele.

Eneseõpe/refleksioon

  Mis on sinu arvates isiklik finantsplaneerimine ja juhtimine? 
Finantsplaneerimise simulatsioon (Uberi mäng): Uber
gamehttps://ig.ft.com/uber-game/

Enne alustamist: Isikliku finantsplaneerimise 4 etappi

Isikliku finantsplaneerimise esimeses etapis on vajalik määratleda
nö “elutsükli” faas. Kokku on 4 etappi (või faasi) – “kujunemine”,
“arenemine”, “küpsemine” ja “vananemine”.
 



 Esimene etapp - „kujunemine“, algab sissetuleku esmakordse
saamisega ning kestab abielu- või lapse sünnini. Antud etapi kestvus
on eelnevalt määratlemata, sest aeg täisealiseks saamisest lapse
sünnini võib sõltuvalt inimesest oluliselt varieeruda. Antud etapi, või
faasi, eripäraks on ka selle võimalik liikuvus „kujunemise“ faasist
„arenemise“ faasi (näiteks abielu ja kooselu puhul) ja tagasi (suhte
lõppemise puhul liigub kujunemise etappi tagasi). Antud etapi puhul
on väljaminekud üldjuhul minimaalsed võrreldes teiste etappidega: ei
ole eluasemelaenu, puuduvad laste ülalpidamiskulud ning pole veel
vaja toetada vanemaid. Antud faasis on mõistlik alustada rahaliste
vahendite kogumist nii „arenemise“ kui ka sellele järgneva
„vananemise“ faasi tarbeks. Üldjuhul on „arenemise“ etapis
keskmesse asetatud pere ülalpidamine ning vanaduse kindlustamine
võib liikuda kõrvale. Selle tulemusena võivad esile kerkida
probleemid hinnanguliselt 10 aastat enne pensioniiga, mis omakorda
vähendab kasumlike ja/või riskantsete investeerimisvahendite
kasutamise võimalusi. 

 „Kujunemise“ faas on heaks etapiks nii finants-, inim-,
initellektuaalse, füüsilise, emotsionaalse (emotsionaalne
intelligentsus), vaimse kui ka sotsiaalse kapitali kogumiseks.



  Teine etapp – “arenemin”, kestab lapse sünnist perre kuni tema
lahkumiseni ülikooli. Antud faasis esineb mitmeid omavahel seotud
kulusid: laste ülalpidamine, eluase, auto ostmine, võimalikud kulud
laste haridusele, enesearendamine, vanemate toetamine. Antud faasi
olulisteks komponentideks on teatud säästude olemasolu, stabiilsus,
püsivus, mõistlik pere sissetulekute planeerimine.

 “Arenemise” etapp on seotud karjääriredelil tõusmisega, mille
tulemusena suurenevad ka pere sissetulekud. Seega muutub
oluliseks ka karjääri planeerimine. Samas on oluline välja tuua, et
kulude optimeerimiseks on otstarbekas omandada kogu vajalik
hariduslik põhi juba “kujunemise” etapis, kuid see ei tähenda, et
oskuste ja teadmiste arendamine ei ole enam tähtis. Hariduse
omandamine peab olema kooskõlas sissetulekute ja ka väljaminekute
suurenemisega. Selles etapis tuleks tähelepanu pöörata ka
kindlustusplaanile. See on tingitud asjaolust, et kõrgete kulude
perioodil, kui pere heaolu olulisel määral sõltub sissetulekute
regulaarsusest ja väljaminekute planeeritusest, võib ootamata
kulude suurenemine (töökoha kaotamine, vara kahjustamine, vara
kaotus, perekonna toitja surm, pereliikmete puue jne) kahjustada
pere majanduslikku stabiilsust.



  Kolmas faas, “küpsemine”, algab hetkest, kui laps läheb ülikooli
ning kestab kuni ühe pereliikme pensionile jäämiseni. Antud etappi
iseloomustab selliste eesmärkide saavutamine nagu näiteks edukas
pensionile minek ning töise tegevuse täielik või osaline lõpetamine.
Selles faasis muutuvad lapsed vanematest lõplikult sõltumatuks ning
võivad omakorda vanemaid toetada. Kuigi “küpsemise” etapis võivad
kulud olla võrreldavad eelmise etapi kuludega, siis enamus neist on
suunatud pensionile jäämisega. See on ka mõistetav, sest antud
elulises etapis on peamiseks eesmärgiks omaenda pensionipõlve
kindlustamine. Tähelepanu tuleb pöörata ka võlgnevuste tasumisele,
et vähendada vanadusest tingitud maksejõuetuse vältimisele.
Üldjuhul eelistavd inimesed selles etapis konservatiivsemaid
investeerimisinstrumente.

 Neljas faas on “vananemine”, mida võib samuti tähistada
märksõnadega “passiivne sissetulek” ja “pension”. Antud etapp
algab ühe pereliikme pensionile jäämisega ning lõppeb surmaga.
Käesolev faas, sarnaselt “kujunemise” faasiga on oma kestvuse
poolest varieeruv. Selleks ajaks peab olema juba kogutud piisav
kapital ning kulude planeerimisel peab arvestama vanaduspõlve
määramata kestvusega.



Sinu rahalised vahendid ja majanduslik turvalisus on
suurenenud
Sa tead, mis on asjad, mida soovid saavutada (eesmärgid)
Sa tead, kuidas kasutada raha oma eesmärkide saavutamiseks
Sul on väiksem tõenäosus sattuda võlgadesse, millega sa
hakkama ei saa
Kui sul on pere, saad oma kaaslast aidata ja lapsi toetada

Isiklik finantsplaan

 Isiklik finantsplaan on individuaalne (või pere) tegevuskava, mis
võimaldab saavutada finantseesmärke hetke majanduslikku olukorda
arvestades. Finantsplaani puhul peab mõtlema oma olevikule ja
tulevikule, oma elu erinevatele aspektidele ning olema valmis
aktiivseks tegutsemiseks.

Isikliku finantsplaneerimise eelised



Samm 1: Määratle oma majanduslik olukord
Samm 2: Sea eesmärgid ja pane paika plaan
Samm 3: Tuvasta oma võimalused
Samm 4: Hinda alternatiive
Samm 5: Koosta ja rakenda oma finantstegevuskava
Samm 6: Vaata üle ja hinda oma plaan uuesti

Finantsplaneerimise 6 etappi

Finantsplaneerimise protsessis on kuus etappi. Need on:



Säästud
Igakuine sissetulek (sh kingitused ja kontole laekuvad
intressid).
Igakuised väljaminekud (raha, mida sa kulutad).
Võlad (raha, mille sa oled teistele võlgu).

Samm 1: Määratle oma majanduslik olukord

Oma praeguse finantsolukorra mõistmiseks koosta nimekiri
asjadest, mis on seotud sinu majandusliku olukorraga:

  Heaks viisiks, kuidas hinnata oma väljaminekuid on kirja panna kõik,
mida sa ostad 1 kuu vältel (selle tegemiseks sobib ka märkmik). Kui
oled saanud ülevaate oma sissetulekutest ja kuludest, saad alustada
planeerimist.



Samm 2: Sea eesmärgid ja pane paika plaan

  Esmalt vaatame üle, mis on “vajaduste” ja “soovide” vahe (läbiviija
küsib erinevaid näiteid "vajaduste" ja "soovide" kohta, seejärel annab
definitsioonid). Vajadus on miski, mida on inimesel vaja
ellujäämiseks: toit, vesi, peavari, riided. Soov on miski, mida inimene
tahab omada või teha: parem eluase, kallim riideese jne. 
Finantseesmärkide edukaks seadmiseks peab otsustama, millega sa
soovid alustada (nt panna kõrvale iga kuu natukene raha).

Samm 3: Tuvasta oma võimalused

  Sul on alati võimalus valida, mida sa oma säästudega teed. Näiteks
sa võid panna kõrvale rohkem raha ja investeerida. Samuti võid ka
jätta kõik nii nagu on.



Samm 4: Hinda alternatiive

  Käesoleva sammu puhul kasuta võimalikult palju erinevaid
finantsalaseid infoallikaid. Informatsiooni finantsplaneerimise kohta
võib saada näiteks: 
a) spetsialistidelt: raamatupidaja, pangatöötajad; 
b) tehnoloogia abil: erinevad arvutitarkvarad ja internet. 
Vaata oma praegust olukorda, oma majanduslikku olukorda ja oma
isiklikke väärtusi. Seejärel mõtle läbi iga sinu valikuga seotud
võimalikud tagajärjed ja riskid.

Samm 5: Koosta ja rakenda oma finantstegevuskava

 Tegevuskava on nimekiri finantseesmärkide saavutamise
vahenditest. Näiteks, kui sinu eesmärgiks on säästude
suurendamine, siis vahendiks võiks olla kulutuste vähendamine.
Sissetuleku suurendamiseks aga võib olla vajalik täiendava töökoha
leidmine või töötundide arvu suurendamine.

Samm 6: Vaata üle ja hinda oma tegevuskava uuesti

  Finantsplaneerimine jätkub ka siis, kui järgid oma plaani. Vananedes
muutub sinu nii sinu majanduslik olukord kui ka vajadused, mis
tähendab, et peab muutuma ka sinu finantsplaan. Peaks plaani uuesti
üle vaatama kord aastas.



Lühiajalised eesmärgid. Nende saavutamiseks kulub üks aasta
või vähem (näiteks: uue telefoni või arvuti ostmine.
Vaheesmärgid. Nende saavutamine võib võtta 2 kuni 5 aastat
(näiteks kogumine eluasemelaenu sissemakse tegemiseks).
Pikaajalised eesmärgid, mille saavutamiseks kulub üle 5 aasta
(näiteks pensionipõlve planeerimine). Lühiajalised eesmärgid
võivad viia pikaajaliste eesmärkideni, osad eesmärgid korduvad
iga aasta (näiteks puhkusereisile minek) ning osad eesmärgid
tulevad perioodiliselt (nt auto ostmine).

Finantseesmärkide liigid

Sinu tegevuskava mõjutavad kaks peamist tegurit: ajaline raamistik
ja vajadused. 
Eesmärkide ajaline raamistik:

Refleksioon: millised on sinu lühiajalised, vahe- ja pikaajalised
finantseesmärgid?



Tarbekaubad on ostud, mida teeme sageli ja kulutame kiiresti
ära: toit, šampoon jne.
Kestvuskaubad, nagu autod, on kallid esemed, mida ei osteta
sageli ja mis kestavad regulaarsel kasutamisel kolm aastat või
kauem.
Mittemateriaalsed asjad, isegi kui neid ei saa puudutada, on
sageli olulised heaolu ja emotsionaalse tervise seisukohast:
haridus, vaba aeg, sotsiaalsed suhted jne.

Vajadustele vastavad eesmärgid

Finantseesmärkide seadmine ja saavutamine, sõltub sellest, kas
eesmärk hõlmab vajadust tarbekaupade (nt limonaad),
kestvuskaupade (nt auto) või immateriaalsete asjade (nt haridus)
järele.



Rühmatöö: Finantsplaneerimise protsessi simulatsioon

  Anna ja tema parim sõbranna Veronika elavad Chicagos. Nad
tahavad korraldada järgmine aasta ringreisi. Mõlemad töötavad
osalise tööajaga ning teenivad 100 eurot neto (st peale maksude
mahaarvamist). Kumbki peab kõrvale panema 520 eurot. Samuti
tahavad nad külastada Anna onu, kes elab Albuquerque linnas, ning
Veronika õde, kes elab Los Angeleses. Aidake neil oma eesmärgi
saavutamiseks rakendada finantsplaneerimise protsessi kuut etappi
ja koostage nende jaoks kuuest etapist koosnev plaan.

Miks on finantsplaneerimine oluline? 

  Finantsplaneerimine on äärmiselt oluline, kui tahame mõista, kuidas
koguda, laenata, investeerida ja targalt kaitsta oma raha. See on
samuti oluline lühi- ja pikaajaliste finantsharjumuste ja -oskuste
kujundamisel, mis omakorda viib suurenenud majandusliku heaoluni.

 Inimesed teevad igapäevaselt majanduslikke otsuseid ning igaüks
peab mõtlema oma tulevikule. Oluliseks sammuks eelarve tasakaalu
kindlustamisel of nn “rahalise turvapadja” loomisel. See peaks
vastama kolme kuu väljaminekute summale.



Kuidas tekitada rahaline turvapadi? 

 Kõige lihtsamaks viisiks on panna kõrvale 10% oma sissetulekust.
Sellisel moel ei tekita sa omale liigseid ebamugavusi. Tõhus eelarve
majandamine ja kogumine võimaldab sul saavutada oma eesmärke
kiiremini. Kuldreegliks on – proovi kulutada vähem, kui sa teenid.
Väljaminekuid võib vähendada erinevates valdkondades - transport,
internet, sidekulud, toit, riided, vaba aeg, meelelahutus,
maksusoodustused jne. Säästude kogunemist võib kiirendada mitte
ainult kulutuste vähendamisega, vaid ka sissetulekute suurendamise
abil. Näiteks liikuda paremini tasustatavale ametikohale, teenida
raha oma hobidega või müües ebavajalikke asju: riided, kodutehnika,
laste asjad jne.

NB! Mitte alati ei ole võimalik saavutada korraga mitut finantseesmärki. Osad
võivad kerkida esile ning teised kanduda üle järgmisesse perioodi. Oluline on
oma eesmärgid eelnevalt ära planeerida, sest siis on ka nende saavutamine
kergem ning nõuab väiksemaid kulutusi.



Peavad olema realistlikud.
Peavad olema konkreetsed.
Peavad olema ajaliselt määratletud.
Peavad aitama otsustada, millist tüüpi tegevust rakendada.

Elulise situatsiooniga seotud (uude korterisse või uude linna
kolimine, abiellumine, laste saamine). 
Isiklikud väärtused (nt rohkem isiklikku vabadust). 
Majanduslikud tegurid (turujõud, globaalsed mõjud,
majandustingimused).

Näpunäited eesmärkide seadmiseks

 Nagu juba varasemalt mainitud, siis eesmärkide paremaks
seadmiseks on vajalik panna paika selle saavutamise ajaline
raamistik ning vajaduse liik.
 
 Finantseesmärkide seadmisel peab meeles pidama, et
finantseesmärgid:

  Samuti on oluline meelde jätta, et igapäevased rahaasju puudutavad
otsused on mõjutatud erinevate tegurite poolt. Neist 3 peamist on:
 



Millised on finantsplaani koostamise 6 sammu?
Millised on 3 kõige olulisemat tegurit, mis võivad mõjutada
isiklikku finantsplaneerimist? 
Miks on oluline teha vahet oma vajaduste ja soovide vahel?

Küsimused enesehindamiseks:



Moodul 2: Sissetulekute ja kulude
planeerimine

Mooduli selgitus

  Kursus on läbivalt jaotatud „jäämurdmise“ ja virgutustegevuste
abil. Jäämurdjad on tegevused, mis sõna otseses mõttes “murravad
jääd”, aidates osalejatel ja läbiviijatel üksteisega paremini tuttavaks
saada. Uurimused on näidanud, et need on uskumatult tõhusad
suhtlemise, enesekindluse, omavahelise usalduse ja mõistmise
parandamisel, mis on kõik vajalikud turvalise ja kaasava keskkonna
loomusel, kus kõik saaksid võrdselt osaleda ning ühiselt nautida
saavutustunnet.

Pedagoogiline nõuanne

  Nagu eelnevalt välja toodud, siis kursuse materjali aitavad jaotada
jäämurdmise ja virgutusharjutused. Jäämurdmise harjutused aitavad
nii osalejatel kui ka läbiviijatel õppida teineteist paremini tundma
sõna otseses mõttes “jää murdmise” abil. Uurimused on näidanud, et
turvalise ja kaasava õhkkonna loomine, kus kõik saaksid võrdsetel
alustel osaleda ja tunda sama saavutustunnet, sõltub olulise määral
omavahelise suhtluse ja enesekindluse parandamisest ning
vastastikuse usalduse ja mõistmise edendamisest.



  Virgutusharjutused aitavad tõsta aktiivsust ja suurendada energiat.
Nende kasutamine parandab õpilaste osalemist, õppimist ja
kaasatust (Chlup and Collins, 2010). Seega on nad väga olulised
õppekeskkonna loomisel naistele, kellel ei ole olnud võimalik püsida
hariduses ja tööturul. Meie poolt läbiviidud fookusgrupid näitasid, et
intervjueeritud naistele esines ebakindlus, mis takistas neid
rahanduslikku kirjaoskust omandamast. Jäämurjad ja
virgutusharjutused aitavad tulla taoliste takistustega toime.

  Euroopa Komisjon on soovitanud mitteformaalse ja informaalse õppe
lähenemisi sihtrühmade puhul, kellel on varasemalt esinenud raskusi
formaalse õppe keskkondades (nt klassiruum) toimetulekuga. Seega
on soovitatav võimalusel vältida sellised õpetamismeetodeid nagu
näiteks loengud. Selle asemel peaksid koolitajad proovima kasutada
mängulisi tegevusi, kus õpilastel oleks suurem vastutus omaenda
õppe eest. Varasemad uurimused on näidanud, et ettevõtlushariduses
on eelmainitud õpimeetodite kombineerimine viinud õppetulemuste
paranemiseni (Janeska-Iliez, 2018). Osalejate püsiva kaasatuse
tagamiseks on soovitatav eraldada rohkem aega mitteformaalse õppe
tegevustele võrreldes formaalse õppe tegevustega. Ka meie poolt
läbiviidud fookusgrupid näitasid, et paljud NEET naised tundsid
ebapiisavat iseseisvust ja kontrolli oma elude üle. Võrreldes
„tavaõppega“, võimaldavad mitteformaalse õppe meetodid anda
suurema rolli õpilastele endile.



  Mitmed uurimused on näidanud, et mängupõhine õpe suurendab
õpilaste kaasatust (Pratama, 2018; Chan, 2021). Täiskasvanute
koolitajad peaksid rakendama mängupõhist õpet terve õppekava
vältel, kui see on võimalik ja praktiliselt otstarbekas. Õpiväljundite
saavutamise parandamiseks NEET naiste seas julgustame kasutada
lauamängu, digitaalset mängu ja rollimängude käsiraamatut. Oluline
on ka õppekava hindamine ning läbiviijad võiksid ka selle tegemisel
kasutada mängulist lähenemist. Taoline lähenemine hindamise
protsess julgustab osalejaid andma ausat ja positiivset tagasisidet
nii enda osalusele kui ka õppekavale tervikuna. Lisaks sellele muudab
see hindamise protsessi ka lihtsamaks, võimaldades erivajadustega
NEET naistel osaleda protsessis teistega võrdsetel alustel.



  Refleksioon soodustab õppimise jätkamist, kui seda tehakse õigesti
ja eesmärgipäraselt (Helyer, 2015). Koolitajad peaksid andma
osalejatele aega, et nad saaksid mõtiskleda selle üle, mida nad
õppisid ja kuidas nad saaksid omandatud finantskirjaoskuse
kontekstis kasutada, eriti pärast formaalseid koolitusi. See võib
hõlbustada iga mooduli õpieesmärkide saavutamist naistel, kellel on
varem olnud raskusi edukas õppes osalemisega. Nende
õpimotivatsiooni ja osalust võib toetada kasutades selleks
mitteformaalse õppe ja mängulise lähenemise meetodeid. Samal ajal
puudutab refleksioon ka läbiviijaid, kes peaksid iga mooduli lõpus
ennast hindama ja mõtlema, mida nad oleksid võinud teha teistmoodi
või paremini. See tagab pideva pedagoogiliste oskuste kasvu ning
pidevalt pareneva õpikeskkonna NEET naistele.



  Nagu ka kõik teised, kes on olnud NEET, nii ka naised on tundnud end
jõuetute ja demotiveeritutena seoses varasema tõrjutusega koolist
või täiendõppest. Seega on oluline, et läbiviijad julgustaksid osalejaid
võimalikult palju, et tõsta nende motivatsiooni ja enesehinnangut.
Selle tulemusena tõuseb ka osalejate kaasatus ja valmidus kaasa
töötama. Üheks positiivse julgustamise näiteks on lause “See oli
väga hea, aga järgmine kord proovi… “. Enne soovituse tegemist või
kritiseerimist peaksid läbiviijad esile tõstma positiivsed aspektid.
Uurimused on näidanud, et humor on väga tõhusaks õppevahendiks.
See võib suurendada tähelepanuvõimet ja paremini õpetatavat
illustreerida, eeldusel, et seda ei kasutata üle (Powell, 2008).

 Lõpetuseks peaksid läbiviijad kasutama kaasava pedagoogika
parimaid praktikaid. Koolitaja poolt moodustatavad grupid peaksid
olema mitmekesised, kuid samal ajal ka võimaldama koostööd. Andes
igale osalejale juhusliku numbri ning seejärel jagades osalejad
numbrite järgi võib olla üheks selle saavutamise võimaluseks. On
tõestatud, et taolistel põhimõtetel moodustatud rühmades
vähenevad partneritevahelised takistused, paraneb heaolu ja iga
osaleja panus ning paranevad osalejate õpitulemused ja saavutused.



Arvuti
PowerPoint ettekanne
Pastapliiatsid
Harilikud pliiatsid
Nutitelefonid

Õppevahendid



Sissejuhatus moodulisse

Mis on tulude ja kulude eelarvestamine?

  Lihtsamalt öeldes, on kuluplaan, ehk eelarve, üheks strateegiaks,
mis võimaldab planeerida kulutusi ning kasutada raha oma soovidele
vastavalt. Teisisõnu aitab see vältida hetkeajendil tehtud oste. Hästi
koostatud kuluplaan võimaldab vältida „kulude lekkimist“. Isegi kui
sinu väljaminekud on kuude lõikes varieeruvad, siis kuluplaan
võimaldab veenduda, et sul on piisavalt rahalisi vahendeid
võlgnevuste õigeaegseks tasumiseks.

Miks on planeerimine sellistes olukordades ülioluline?

 Eelarve soodustab finantsstabiilsust. Eelarve teeb kulutuste
jälgimise ja plaanist kinni pidades lihtsamaks ning võimaldab arvete
õigeaegse maksmist, hädaabifondi kogumist ja oluliste ostude jaoks
(nt auto või kodu) säästmist. Üldiselt annab eelarve omamine
inimesele suurema finantsstabiilsuse nii lühi- kui ka pikemas
perspektiivis.



Sinu sissetulek
Sinu kulud
Tulude ja kulude võrdlus
Tee nimekiri oma võimalustest ja sea prioriteedid

Kui palju raha sa igakuiselt teenid?
Kas sinu sissetulek pärineb erinevatest allikatest?
Millist tüüpi sissetulekuid sa tunned?
Kas tead veel teisi?

Sõltuvalt inimesest on eelarve koostamisel erinevad põhjused. Sageli
võimaldab eelarve saavutada majanduslikku iseseisvust.
Alternatiivselt võimaldab eelarve saavutada püstitatud
finantseesmärke, elada vastavalt oma võimetele, koguda pensioniks,
teha sääste erakorralisteks olukordadeks või lihtsalt jälgida oma
kulusid.

Enne tegevuste juurde asumist peaksid läbiviijad tegema järgmise
ettekande.
Oma kuluplaani saab koostada neljas etapis:

Samm  1: Sinu sissetulek

Enesefleksioon 



Kasuta keskmist kulude summat nende kulude puhul, mis
muutuvad iga kuu, näiteks kommunaalarved.  

Jaota korduvate kulude maksumus teenuse kehtivusajale, nagu
näiteks kindlustusmaksete puhul. Kui sinu kindlustusmakse on
600 eurot iga kuue kuu tagant, siis jaga 600 eurot kuue kuu
peale. Seega on sinu igakuine kulu 100 eurot. 

Kui ostad midagi järelmaksuga, näiteks auto 6 000 euro eest,
siis eelarves arvesta igakuise summaga, mis kuluks järemaksu
maksmiseks. Pea meeles, et osade järelmaksude puhul pead
arvestama eraldi intressiga.

Muuda oma kuluplaani nii, et see peegeldaks summat, mida
pead igakuiselt kõrvale panema, et sinu säästud ei väheneks,
kui kulutad meelelahutusele või reisimisele.

Ettenägematutele kulutustele ei ole lihtsalt lahendust.
Vaatamata sellele peab koolitaja veenduma, et osalejad on
teadlikud ja järgivad 50-30-20 reeglit nii, nagu seda on
järgnevalt kirjeldatud. See tagab, et osalejad panevad kõrvale
20% oma palgast erakorralisteks kulutusteks.

Samm 2: Sinu kulud



Samm 3: Tee kindlaks rahavoog

  Osalejad võivad kasutada koolitaja poolt ettevalmistatud näidist
oma sissetulekute ja väljaminekutest ülevaate saamiseks. Näidist on
võimalik näha siit: 

https://templates.office.com/en-gb/simple-personal-budget-
tm04035483

Pane igal nädalal muudeks kulutusteks nii palju raha kõrvale
kui saad ja kasuta ainult seda summat. Kui see on ära
kulutatud, lükka uued ostud edasi järgmise nädalani.
Enne poodi minemist koosta nimekiri ja pea sellest kinni.

Samm 4: Tee kindlaks oma ressursid ning tee vajalikud muudatused
sissetulekute suurendamiseks või kulude vähendamiseks

  Võib juhtuda, et enamus osalejatest avastab, et neil ei ole piisavalt
tulusid oma kulude katmiseks ja säästude samaaegseks tegemiseks.
Koolitaja peab neid aitama kulude vähendamise võimaluste leidmisel
positiivse rahavoolu tagamiseks. Selleks, et omandatu jääks
osalejatele paremini meelde võib kasutada järgmised näiteid
igapäevaelust:

https://templates.office.com/en-gb/simple-personal-budget-tm04035483


Väldi „šoppamist“ ja internetis ostude tegemisest.
Pane ära oma krediitkaardid. Maksa sularahas või
deebetkaardiga, et vältida liigsete kulude tegemist. Samas
tuleb meeles pidada, et krediitkaart võib olla kõige soodsam
ostude tegemise vahend, kui maksad selle õigeaegselt ära.
Vähenda oma krediitkaardi limiiti.
Ära tee otsuseid samal päeval, vaid järgmisel ning otsusta, kas
sul on seda jätkuvalt vaja.



Kasulikku:

  On olemas mitmeid veebipõhiseid lahendusi, mis aitavad jälgida
kulusid ja hallata raha. Näiteks “Mint”, “Good Budget” ja
“Budgetpulse” on tasuda rakendused ja veebilehed, mis aitavad seda
teha..
  Kulutuste plaani on võimalik hallata ja koostada ka Exceli tabeli abil.
Suurepärase iseseisva arvutamise näite pakub Microsoft Office
aadressil: https://templates.office.com/en-gb/simple-personal-
budget-tm04035483.

Püsi- ja paindlike kulude võrdlus:

 Püsikulud on kulud, millega peab igakuiselt arvestama oma
kuluplaanis ning mis üldjuhul püsivad stabiilsetena. Need on näiteks
kulud majutsuele, haridusele, kindlustusele jms.

 Vastupidiselt püsikuludele, sisaldavad paindlikud kulud lisaks ka
sellised väljaminekuid nagu näiteks meelelahutus, toit ja transport.
Nende kahe kulude liigi eristamine võimaldab hästi planeerida oma
eelarvet ning hoida seda tasakaalus.

https://templates.office.com/en-gb/simple-personal-budget-tm04035483


50% teie palgast peaks minema sellistele vajadustele nagu üür
või eluasemelaen, arved, toit ja transport tööle.
30% kulutustest „soovidele“: väljas söömine, ostlemine,
reisimine ja püsitellimused.
20% võlgnevustele ja säästudele, sealhulgas lisamaksed
võlgade pealt või sissemaksed pensionifondidesse,
investeerimis- või hoiukontodele.

Kulude vähendamine:

  Tehes sääste igal korral, kui see on võimalik, kindlustad kuluplaani
järgimise. Riided, reisimine ja toit on osa kulukategooriatest, mida
saab teatud määral iseseisvalt reguleerida kulude vähendamiseks.
Täiendavate säästmise võimaluste leidmine tagab sinu poolt
püsitatud finantseesmärkide täitmise.

50-30-20 reegel:

  Nn “50/20/30 eelarve reegel” (samuti nimetatakse seda “50-30-
20”) sai tuntuks tänu Ameerika senaatori Elizabeth Warreni
raamatule “All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan”.

Üldine norm on maksujärgse tulu jaotamine järgmistes
proportsioonides: 50% vajadustele, 30% soovidele ja 20% säästudele.

Sinu eesmärgiks peaks olema:



750 € vältimatutele vajadustele
450 € „soovidele“
300 € võlgnevustele või säästudele

Seega, kui sinu palk on pärast maksude mahaarvamist 1500 eurot,
võid kulutada:

  Pea meeles, et iga olukord on individuaalne. Võib juhtuda, et sinu
kuluplaan ei järgi 50-30-20 reeglit, kuid kui sa tuled sellega toime,
siis võib selle siiski seada oma eesmärgiks.

 Aja möödudes võivad ka väikestel muudatustel olla olulised
tagajärjed. Näiteks kui tunned end enesekindlamana rahaga
ümberkäimisel, siis võid kulutada suurema protsendi oma palgast
säästude tegemisele.

  Vaata oma igakuist sissetulekut, et näha, kui palju on sul kokku
raha. Kui sul on töö, siis see on sinu peamiseks sissetulekuallikaks.
Arvuta eelmise 3 kuu keskmine, kui sinu sissetulek on muutuv kuude
lõikes.

 Enne keskmise arvutamist kontrolli pangast oma viimase 3 kuu
sissetulekuid. Jagades oma kulud erinevatesse kategooriatesse võib
sul aidata näha, mille peale sul kulub liiga palju raha.



arved
üür 
toit

väljas söömine
ostlemine
püsitellimused

säästudele
võlgade tagasimaksmisele. 

Lahuta oma igakuine sissetulek summast, mille kulutad
vajadustele. Näide: 750 eurot jagatud 1500 euroga võrdub 0,5.
Korruta see summa 100-ga. Näiteks 0,5 x 100 = 50%

Nende kategooriate hulgas võivad olla sinu vajadused, mis on
sagedased kulud, näiteks:

Samuti ka sinu „soovid“, nagu näiteks:

Seejärel märgi ära see raha, mille kulutad:

Saad arvutada protsendi, kui tead, kui palju kulutate igas
kategoorias:



  Kui oled välja arvutanud protsendid, siis saad neid võrrelda. Pole
põhjust muretsemiseks, kui sinu kulutused ei järgi 50-30-20 reeglit.
Samal ajal on teatud muudatusi, mida saad teha, kui tahad kõrvale
panna rohkem raha võlgnevuste kiiremaks tasumiseks.
  Ära satu paanikasse, kui ettenägematu kulutus lõi su üheks kuuks
tasakaalust välja. Naase oma plaani juurde järgmine kuu. Jäta
meelde, et turvavõrk võib olla kasulik ettenägematute kulude
katmisel.



Kuluplaanis tuleks arvesse võtta kõik sissetulekud, kulud ja
säästud.
Kuna kulud kõiguvad kuude lõikes, peab koostama eraldi
kuluplaani iga kuu kohta.
Enamik finantsasutusi annab tasuta võimaluse kanda osa oma
sissetulekust automaatselt hoiukontole.

Vastus: Tõsi. Lisaks ebaregulaarsetele igakuistele maksetele, nagu väljas käimine, meditsiinilised
tasud ja säästuhoiused, peaks kuluplaan sisaldama rutiinseid igakuiseid makseid, nagu üür ja
arved.
Vastus: Vale. Kulud ja sissetulekud kõiguvad kuude lõikes ka korraliku igakuise kuluplaani korral.
Kuluplaan arvestab rahaga, mis on "kõrvale pandud" tulevaste maksete ja kulude jaoks.
Vastus: Tõsi. Lisaks ebaregulaarsetele igakuistele maksetele, nagu väljas käimine, arstiabi ja
kogumishoiused, peaks kuluplaan sisaldama rutiinseid igakuisi makseid, nagu üür ja arved.

Enesehindamise küsimused:

Milline neist väidetest on tõene?

1.

2.

3.

1.

2.

3.



Moodul 3: Maksude haldamine

Mooduli selgitus

  Käesolev moodul keskendub üksikisiku, üksiksettevõtja, väike- ning
keskmise suurusega ettevõtete maksude haldamisele. Kuigi
õppematerjalid arvestavad peaasjalikult Eesti maksusüsteemiga, siis
samal ajal on maksustamise põhimõtted sarnased ka mujal Euroopa
Liidus ja teistes riikides.

Pedagoogiline nõuanne

  Enne õppetöö alustamist peaks läbiviija tundma maksustamie
põhitõdesid ning läbi lugema mooduli sisu ja proovima iseseisvalt
läbi teha arvutusülesanded, et osata vastata osalejate küsimustele.
Iseseisev töö on tähtis mooduli materjalidest arusaamiseks. Seega
peab koolitaja andma osalejatele piisavalt aega, et nad saaksid
iseseisvalt arvutada oma maksud. Teoreetiline materjal peab olema
seoses projekti käigus loodud mängudega.



Arvuti
Ettekanne
Pastapliiats
Harilik pliiats
Nutitelefon

Õppematerjalid



Sissejuhatus moodulisse

"Kui sa rikud reegleid, siis sind karistatakse. Kui sa järgid
reegleid, siis sind maksustatakse”.
   Lawrence Peter.

(Lawrence Peter on Kanada-Ameerika koolitaja, kirjanik, teadlane
ning kuulsa raamatu "Peetri põhimõte ehk miks asjad lähevad
ära" autor.)

  Maksukoormuse suuruse määramiseks on vaja arvesse võtta makse,
mida üksikisik maksab enda eest ja tema juhitavate juriidiliste
isikute kaudu.
 On palju erinevaid maksustavaid ettevõtlusvorme isegi siis, kui
nende tegvusvaldkond on sama. Vaatame esmalt milliseid makes
maksab eraisik, kui ta töötab palgatöötajana ning kui ta maksab läbi
juriidilise isiku, nimelt osaühingu, kui kõige levinuma väikese ja
keskmise suurusega ettevõtluse vormi.



  Kui me räägime üksikettevõtjast, kes maksab makse
ettevõtluskonto kaudu või eiraisikuna, siis teatud summast alates
maksab ta tulu- ja sotsiaalmaksu (räägime Eestis maksustamisest,
kuid maksustamise põhimõtted on Euroopa Liidus ühised). Eestis on
tulumaks 20%, sotsiaalmaks 33%.

  Üksikettevõtja maksab samu makse, aga juba fikseeritud tulude ja
kulude vahest. Seda, miks me üksikettevõtjale tähelepanu pöörame,
kirjeldatakse lähemalt järgnevalt. Üksikettevõtja jaoks on võimalik
maksukoormuse alandamine juhul, kui riik lubab mis tahes perioodi
kahjumi üle kanda järgmisteks aastateks. Eestis on selline luba
sätestatud seaduses. Üksikettevõtja peab pöörama suurt tähelepanu
kõikidele dokumentidele, mis kinnitavad tema ärikulusid.

  Pikaajaline töökogemus selliste ettevõtjate ja eraisikutega, kes on
avanud oma ettevõtte, kus nad on ainuomanikud ja juhatuse liikmed,
on näidanud, et ettevõtte avamine riigis, kus reinvesteeritud
kasumile maksu ei kohaldata, on hea valik maksuhalduse ja
maksukoormuse vähendamiseks ka väga väikesele ettevõtjale.

  Mida tähendab " maksuvabastus reinvesteeritud kasumilt "? See
tähendab, et kui näiteks teenuseid pakkuv ettevõte teenis aastas alla
40 000 euro, siis aasta lõpus tal maksukohustusi ei ole. See summa
tuleneb sellest, et Eestis ei tohi käibemaksukohustuslasena
registreerida ettevõtet, mille käive on kuni 40 000 eurot.



Tulumaks 20%
Sotsiaalmaks 33%
Pensionikindlustusmaks 2%
Eraisiku töötuskindlustusmaks 1.6%
Tööandja makstav töötuskindlustusmaks on 0.8% 
Käibemaks 20%

Rühmatöö

  Et mõista olukorda tervikuna, vaatleme peamisi makse.

  Vaatamata sellele, et Eesti on tegelikult "valge offshore”, ei saa iga
ettevõtja ja mitte kõigist riikidest siin maksusoodustusega ettevõtet
avada. Iga riik seisab silmitsi olukorraga, kus maksumaksjad
soovivad maksukoormuse vähendamist. Seega makustatakse
ettevõtteid lähtudes mitte nende juriidilise isiku
registreerimisriigist, vaid riigis, kus tegevus reaalselt toimub ja kust
teenitakse tulu.

Enesehindamine /refleksioon

Arvutame sinu viimase või tulevase töökoha maksud. Aluseks võib
võtta ka riigis kehtestatud miinimumpalga.



Erinevad ettevõtluse vormid

 Kui ettevõtte tegevus on rahvusvaheline, näiteks müüakse kaupa
Saksamaalt Lätti või Prantsusmaalt Eestisse, siis Eestis sellisest
tegevusest saadud kasumit ei maksustata tulumaksuga enne, kui
ettevõte otsustab kasumi välja võtta. Tuleb märkida, et
reinvesteeritud kasumit ei maksustata, see tähendab, et seda ei
jaotata, vaid jäetakse ettevõttele, tegelikult ärisse reinvesteerituna.

  Juhul, kui eraisikul on väike sissetulek, siis ta peab arvutama, mis
on kasulikum: kasutada lihtsustatud maksustamise süsteemi
raamatupidajata, või maksta raaamtupidamisteenuse eest ning
ettevõte registreerida, pääsedes sellega ligi kõigile sellise
ettevõtlusvormiga seotud eelistele.

  Nagu me juba teame, siis ettevõtted, kelle käive jääb 40 000 euro
piiridesse ei pea end eraldi käibemaksukohuslastena registreerima.
Sellega muutub ettevõte ka konkurentsivõimelisemaks, sest
elanikkond on hinnatõusu suhtes eriti tundlik.

 Kui ettevõtte käive ületab 40 000 euro piiri, siis peab ta end
käibemaksukohuslasena registreerima ning tema teenustele ja
kaupadele lisandub 20% käibemaks (Eestis on käibemaks 20%, kuid
ka teistes riikides on käibemaks selle väärtuse lähedal, lisaks on
olemas käibemaksuvabu või soodusmääradega kaupu).



  Ettevõtja ei taha alati kaotada sissetulekut andes riigile 20% ostjalt
saadud rahast. Tal on võimalik avada teine ja ka kolmas ettevõte ning
see ei ole seadusega vastuolus. Samal ajal võib eeldada, et kui ta on
olnud juba niivõrd edukas, siis käibemaksu maksmine ei ole tema
jaoks suureks takistuseks ega põhjusta olulist konkurentsivõime
vähenemist. Tegelikult, kui ettevõtja ostab oma kontorisse mingit
materjali, masinaid, seadmeid, mööblit, siis tema poolt riigile antav
summa polegi nii märkimisväärne, kui esmapilgul tundub. 

  Ometigi on ettevõtjal kogunevast käibemaksust õigus maha arvata
käibemaks, mille ta tasus ettevõtluseks vajalike kaupade ostmisel.
Alloleval pildil on näha, milline osa tulust on käibemaksuga
maksustatud.



Näide

 Vaatame näidet maksustatud ja maksustamata ettevõtete
maksustamisest. Sissetulekud 2748 eurot, kulud 1320 eurot (koos
käibemaksuga 20% ehk 1100 eurot pluss käibemaks 220 eurot).

  Mittemaksukohustuslane: kasum 2748- 1320 = 1428 eurot.

  Käibemaksu (KM) kohuslasest ettevõte: 2748 eurot on kogusumma,
mille maksavad ettevõttele kliendid koos käibemaksuga, mis teeb
ettevõtte kasumiks vaid 2290 eurot.

290 + 458 = 2748 eurot, kulud 1100 + 220 KM.

 Seega võrdub kasum 2290-1100 = 1190 eurot. Kahe variandi erinevus
on 238 eurot, kuna ettevõtja peab tasuma riigile käibemaksu, 458 -
220 = 238 eurot maksu

 Töötajate palkamisel lisanduvad tööjõumaksud: palk, millest
peetakse kinni tulumaksu ja sotsiaalmaks, mis lisanduvad töötajate
palgale. Sotsiaalmakse maksab tööandja. Selle kulurea
vähendamiseks eelistavad tööandjad palgata mitte töötaja, vaid teise
ettevõtte või füüsilisest isikust ettevõtja, kes võib esitada arve
tehtud töö eest. Seega saab tööandja hoida sotsiaalmaksu pealt
kokku.



Näide

 Tavaliselt teeb väiksematest ettevõtetes enamuse tööst ettevõtja
ise ning maksab iseendale sobivat palka. Seega ümberjagamisele
kuuluv tulu on ainult tema palk ning ettevõtja saab aasta lõpus
dividende ja maksusoodustust vähemalt 33% talle dividendideks
jaotatavast summast.

Dividende ei tohi tulumaksuga maksustada, kui on täidetud järgmised
tingimused.

 1. Dividendid saadi äriühingult, mis kuulub teise riigi maksusüsteemi
jurisdiktsiooni, kus ta on juba tasunud tulumaksu (erand kehtib
madala maksumääraga riikides), ning alla 10% selle aktsiatest
kuulub Eesti elanikule.
 2. Dividendid võetakse kasumist, mis on saadud elaniku alalisest
elukohast, kui ta asub mõnes muus liikmesriigis või Šveitsis.
 3. Dividendid saadakse äriühingult, mis ei kuulu punkti 1 alla, kuid
kuulub ka mõne teise riigi jurisdiktsiooni alla. Eesti residendil peab
dividendide saamise hetkel kuuluma vähemalt 10% selle ettevõtte
aktsiatest või häältest, dividendidelt on tulumaks juba kinni peetud.
 4. Dividende makstakse kasumist, mis on teenitud selles riigis, kus
äriühingu tegevus toimub. Antud kasum kuulub käibemaksuga
maksustamisele.



 Kuidas maksustatakse kasumit Eesti ettevõtetes?

  Eesti seadusandluses on määratletud riigid, kus ei ole niivõrd madal
maksumäär, et neid saaks pidada “maksuparadiisideks”. Nendes
riikides registreeritud ettevõtetelt saadud dividende ei maksustata,
kui ettevõte on maksu juba tasunud oma riigis.

Eesti mitteresidentide palgamaksudest

  Ettevõtte igal mitteresidendist juhatuse liikmel on kohustus tasuda
oma töötasult tulumaksu 20%. Samuti arvestatakse töötasust
sotsiaalmaks 33% ulatuses. Juhatuse liikmele jääb kokku töötasu
80% ulatuses - ilma maksudeta.

  Mitteresidendi tegevust ei maksustata, kui tööleping on sõlmitud ja
tegevus toimub väljaspool Eestit. Samal ajal on mitteresident
kohustatud tasuma makes seal riigis, mille terrotiooriumil ta on
registreeritud maksuresidendina.

  Kui mitteresident osutab töölepingujärgseid teenuseid osutab Eesti
territooriumil, peetakse tema töötasust kinni maks 20% ja veel lisaks
sotsiaalmaks 33%.



Millised on eraisikust töötaja ja üksikettevõtja maksustamise
erinevused?
Millisel juhul peab ettevõtja end registreerima
käibemaksukohustuslasena?
Arvuta oma viimase või tulevase töökoha maksud.

Enesehindamise küsimused:

Allikad

https://www.emta.ee/en
https://www.iasplus.com/en/standards/ias
https://www.riigiteataja.ee/en/

https://www.emta.ee/en
https://www.iasplus.com/en/standards/ias
https://www.riigiteataja.ee/en/


Moodul 4: Säästmine ja investeerimine

Mooduli selgitus

 Käesolevas moodulis keskendutakse säästmisele ja investeerimisele
ning nende omavaheliste erinevuste selgitamisele. Samuti
käsitletase seda, kuidas planeerida soovitud tegevusi 5 ja ka 10 aasta
peale. Moodulis leiad 10 soovitust säästmiseks ja investeerimiseks,
mis sobivad igale vanuserühmale ning praktilised õppematerjalid.

Pedagoogiline nõuanne

  Koolitaja peab hoolikalt läbi lugema selle mooduli materjalid ja ka
lisatekstid, et paremini mõista säästmise ja investeerimise erinevusi
ning õppida kasutama materjale töös NEET-naistega. Materjalid on
seotud mängudega ning on soovitatav leida sessioonidel sobiv aeg ja
koht nende mängimiseks, et kinnistada teoreetilise materjali
omandamist.



Arvuti
Ettekanne
Pastapliiats
Harilik pliiatis
Nutitelefon

Õppevahendid



Sissejuhatus moodulisse
 

  Teadmine, kuidas kindlustada oma materiaalset heaolu on üks
olulistematest asjadest, mida sul võib elus vaja minna ning selle
jaoks ei ole vaja erivõimeid. Sul on lihtsalt vaja tunda mõningaid
põhitõdesid, koostada plaan ning olla valmis seda järgima. Pole
oluline, kui palju või vähe raha sul on. Peamine on see, et sa õpid
erinevate võimaluste kohta.

  Pole olemas garantiid, et teenid oma investeeringute pealt kasumit,
kuid kui tunned säästmise ja investeerimise aluseid ning järgid head
plaani, siis peaksid aja möödudes saavutama majandusliku
stabiilsuse ning nautima raha haldamise eeliseid.

  Keegi meist ei sünni teadmisega, kuidas säästa ja investeerida. Iga
edukas investor alustab alustest – ehk sellest, millest hakkad kohe
lugema. Vaid väike osa inimestest “juhuslikult leiab” majandusliku
kindlustatuse – näiteks neil sureb jõukas sugulane või nende äri
saadab ootamatu edu. Enamuse jaoks ainsaks edu saavutamise
võimaluseks on pikaajaline säästmine ja investeerimine. Ikka ja jälle
inimesed, kellel on tagasihoidlikud vahendid, alustavad oma
majandusliku kindlustatuse teekonda ning saavutavad selle, mida on
sellel pakkuda: oma kodu, hariduslikud võimalused lastele, väärikas
vanaduspõlv. Kui seda suudavad ka nemad, siis suuda ka sina.



Mis on säästmine?

   Säästmine on osa oma rahast tuleviku jaoks kõrvale panemine. Saad
oma sääste lisada ühekordsete või püsimaksetena. Kui kasutad
hõlpsasti ligipääsetavat kontot, saad oma raha ja teenitud intressid
alati välja võtta. Lisaks juurdepääsetavusele on säästmise suurim
eelis see, et see on ohutu.

 Kas säästmine on ikkagi täiesti riskivaba? Mitte päris.
Intressimäärad on aastaid olnud madalad. Seega on sinu rahalt
saadav tulu üpris tagasihoidlik. Risk seisneb selles, et tulu ei pruugi
olla inflatsioonist suurem. Seega, kuigi sinu raha ei kao kuskile ära,
selle ostujõud aja möödudes kahaneb. Teisisõnu, aja möödudes saad
selle raha eest vähem osta.

  Kogume raha ostude tegemiseks ja erakorralisteks juhtumiteks.
Säästmine tähendab seda, et raha on meie jaoks vajadusel
kättesaadav ning selle väärtuse kahanemise risk on madal. On oluline
jälgida oma sääste, seada tähtajad ning eesmärgid. Näiteks kui
paned raha kõrvale igaastaseks reisiks koos perega, siis võid seada
eesmärgiks koguda 3000 eurot 9 kuuga, mille võtad seejärel aasta
lõpus välja. Seega sa tead, kui palju on sul vaja, kui palju tuleb iga
kuu kõrvale panna ning sul on hiljem võimalik täiendavate tasudeta
see raha pärast välja võtta.



Mis on investeerimine?

  Nagu ka säästmine, on ka investeerimine raha kõrvale panemine
tulevikuks. Investeerimiseks on palju võimalusi ja need hõlmavad
tavaliselt teatud tasusid. Kõige tuntum on ehk aktsiad – kus ostad
pisikese osa mingist ettevõttest ja fondid –, kus ostad valmis
investeeringute korvi, mida haldab sinu eest asjatundja.

 Investeerimisega paned oma raha millegisse, mille väärtus aja
möödudes suureneb. Siinkohal aga puutud kokku teistsuguste
riskidega – turgudega. See tähendab, et sinu investeeringu väärtus
võib muutuda ning lõpuks teeinud vähem, kui sa raha investerrid.
Sinu oodatud kasum muutub ning selle saamine ei ole alati kindel.

  Seetõttu peksid püüdma investeerida 5 aastaks või kauemaks.
Pikem ajavahemik annab investeeringule rohkem aega taastumiseks,
kui selle väärtus peaks langema. Planeerides, millal soovid oma
rahale juurde pääseda, saad hallata võetud riske.

  Aga milleks üldse riskida? Alustuseks ei ole kõik investeerimisriskid
võrdsed. Kalkuleeritud riski võtmise eeliseks on see, et see annab
sulle võimaluse teenida rohkem raha võrreldes säästukontoga. Kas
investeerimine on riski väärt? Meie käsiraamat aitab sul otsustada.



  Investeerimise puhul on oluline seda teha mõistlikult. Mida varem
sa hakkad investeerima, seda suuremat tulu sa pärast saad. On
äärmiselt oluline teada erinevaid investeerimisvahendeid, milleks
neid kasutatakse ja kuidas. Investeerime pikaajaliste eesmärkide
saavutamiseks, nagu näiteks laste haridus fond või pension.
Investeeringute väärtuse suurendamiseks kasutame ka spetsiaalseid
vahendeid. Kui meie lastel on ülikooli minekuni jäänud üle 10 aasta,
siis same vastavalt sellele investeerida spetsiaalsetesse fondidesse,
mis võimaldavad raha välja võtmist lapse minemisel ülikooli.

Milline variant on sinu jaoks õige?

 Õigem oleks küsida, milline kombinatsioon on sinu jaoks parim.
Muidugi on elus palju erinevaid vajadusi ja soove. Seega on
tõenäoline, et sul on rohkem kui üks eesmärk, mille jaoks sooviksid
raha koguda. 

  Kõige mõistlikum oleks esmalt mõelda, kui palju raha kõrvale panna
võid sa endale lubada. Kui sa oled valmis mõelnud mingi summa, võid
mõelda, kuidas seda jagada, et sul oleks raha erinevateks
eluperioodideks. Kuidas seda teha, sõltub sinu vanusest ja
prioriteetidest.



 On mõistlik jaotada oma raha erinevatesse “korvidesse”:
ettenägematud asjad, mis võivad ootamatult juhtuda. Enne teiste
asjade jaoks kogumist peaks sul olemas olema hädaabi fond, mida
saad alati vajadusel kasutada. See raha peaks olema kergelt
ligipääsetaval hoiukontol.

Asjad, mida kavatsed järgmise 5 aasta jooksul teha

  Lähimas perspektiivis on sul tõenäoliselt vaja raha eluasemelaenu
sissemakse jaoks. Säästmine tundub selles olukorras mõistlik, sest
kui investeerid vähem, kui 5 aastat, siis ei pruugi investeeringul olla
piisavalt aega väärtuse languse korvamiseks.

Asjad, mida kavatsed järgmise 5 - 10 aasta jooksul teha

  Keskmises perspektiivis võib sul olla vajalik aidata maksta lapse
pulma eest. Ka siinkohal on veel mõistlik koguda. Samas, kui oled
valmis võtma riski, siis investeerides võid teenida oma rahalt
suuremat tulu.



Säästa selleks, mis on kohe tulemas, aga investeeri tulevikku.

Asjad, mida kavatsed vähemalt järmise 10 aasta jooksul teha

  Mõeldes rahast, mida sul ei ole vaja lähimate aastate jooksul,
näiteks pension, siis mõistlik võib olla see raha investeerida, sest
siis võid teenida selle pealt suuremat tulu. On kasulik meeles pidada,
et säästudest kaob osa väärtusest inflatsiooni tõttu ära.

Kuldreegel



Säästmine vs. investeerimine: mis on vahe?

  Sõnu “säästma” ja “investeerima” vahest kasutatakse vaheldumisi,
kuid vaadates nende sisu ilmneb, et tegemist on erinevate asjadega.
Mõlemad olulised meie majandusliku tuleviku kindlustamiseks.

  Säästmise ja investeerimise ühiseks jooneks on nende tähtis roll,
mida nad mängivad meie elus. Kui sa ei kasuta kumbagi, siis on
viimane aeg alustada. See võib nõuda muutusi sinu senises
kulutamisharjumustes, sissetuleku jälgimist ja selle oskuslikku
kasutamist, kuid see peaks olema osa sinu plaanist. Üldreegel on see,
et säästmine peaks olema lühiajalises perspektiivis, kuid
investeerimine pikaajalises perspektiivis. Pidades seda meeles
vaatame kummagi erinevusi. Samuti pea meeles nii säästmise kui
investeerimise puhul, et kui risk langeb, siis likviidsus tõuseb ja
vastupidi.

  Raha säästmine tähendab tavaliselt, et see on saadaval siis, kui
seda vajame, ja selle väärtuse kaotamise oht on väike.
Investeerimine on tavaliselt pikaajaline, näiteks laste õppimisfond
või pension. Suurim erinevus säästmise ja investeerimise vahel on
risk.



Peamised erinevused

  Esimeseks ja suurimaks erinevuseks säästmise ja investeerimise
vahel on risk. Säästmisega on tegemist siis, kui kannad raha
hoiukontole, näiteks rahaturukontole või hoiusertifikaadile.

 Sellega kaasneb väike raha kaotamise risk, kuid sellel on ka
minimaalne tootlus. Kui säästad, saad tavaliselt raha välja võtta
koheselt või teatud aja möödudes. Investeerides aga on sul võimalus
saada suuremat pikaajalist kasumit, aga samas ka on kõrgem risk
rahas kaotada.

 Investeerides võtad suurema riski, kui sul on võimalik saada ka
suuremat tulu. On oluline eelnevalt oma eesmärgid üle vaadata, et
otsustada, milline variant, kas säästmine või investeerimine, sobib
just sulle. Vale valiku tegemine võib sulle kalliks maksma minna ning
riskid kaotada potentsiaalse tulu.

 Teine erinevus on intressid või teenitud raha. Investeerimisel
tahame, et meie investeeringud teeniksid meile raha. Samas
säästmise eesmärk on hoida oma raha turvalisena, teenides väga
vähe tulu.



  Hoiusesertifikaat on populaarne säästude tegemise vahend. See
võib olla lühiajaline, kestes mitmest kuust mitme aastani. Kui raha on
paigutatud hoiusesertifikaati, on see turvalises kohas ning kasvab
natukene kiiremini, kui tavalisel hoiukontol olev raha. Samas seller
aha välja võtmine võib tähendada täiendavate teenustasude ja
trahvide maksmist. Veendu, et oled valinud parima intressiga
hoiusesertifikaadi.

  On võimalik olla väga edukas investor, saada sadu tuhandeid eurosid
intressidest ja omada investeerimiskinnisvara, kuid samal ajal olla
rahalistes raskustes, sest sa ei mõista, kuidas säästa raha
lühiajalises perspektiivis. Saad säästa raha iga kuu, kuid pikas
perspektiivis ei tasu need säästud pensionile jäädes ära ja
tõenäoliselt ei tasu need ka laste õlikooli eest. Selle tõttu on
investeerimine sama oluline, kui säästmine. See peaks meile meelde
tuletama, kui olulised on mõlemad, eriti kui seda tehakse koos.

Kaalutluskoht

 Üldjoontes mõeldakse lühiajalisuse all kuni 7 aastast perioodi ning
pikaajalise perioodiga on tegemist siis, kui see ületab 7 aastat.
Säästmise ja investeerimise puhul põhinevad need arvud pigem aga
eesmärgi spetsiifikast. Pidage meeles, millal vajate raha, milline on
teie rahaliste vahendite plaan ja püstitatud eesmärgiga seotud
ohutus/risk.



  Lõppude lõpuks, ära oota, kas säästa või investeerida. Aeg on parim
võimalus oma raha kasvatamiseks ja eesmärkide saavutamiseks.
Suhteliselt väikese rahasummaga saada alustada investeerimist ja
säästmist ning asuda teele kõigi oma finantseesmärkide
saavutamise poole.

10 säästmis- ja investeerimisnippi igale vanusele

Säästmise ja investeeringute suurendamiseks on sisuliselt kaks
strateegiat:
 
 NB! Suurenda oma sissetulekuid ja vähenda oma kulutusi.
 
  Olenemata sellest, kas oled noor täiskasvanu, kes on valmis
pensioniks koguma, 50-aastane , kes soovib eluasemelaenu tagasi
maksta või eakas, kes elab fikseeritud sissetulekuga, võivad need
näpunäited aidata sul säästa, vähendada võlgu, suurendada
sissetulekuid ja investeerida targalt.



Pane raha kõrvale kohe palga saamisel, mitte selle, mis palgast
järgi jääb.
Üks võimalus endale maksmise prioriteediks seadmiseks on
seadistada pangakontolt automaatsed ülekanded säästu- või
investeerimiskontole.
„Võta oma palgast mingi protsent või juhuslik arv ja lase see
automaatselt teha. Ärge mõelge sellele. Ärge pöörduge selle
juurde tagasi. Lihtsalt laske seda teha,” ütleb Ronit
Rogoszinski, CFP ja Women+Wealth Solutionsi asutaja Carle
Place'is New Yorgis.

Hädaolukorra säästukonto on usaldusväärse finantsplaani
alus. Aga mis täpselt on hädaolukord?
Hädaolukord on olukord, mille üle sul on vähe või üldse mitte
mingit kontrolli, näiteks raske haigus või töö kaotus. Harvad
väljaminekud, mida võib iseenesest ette näha, nagu näiteks
auto remontimine või pere külastamine, ei ole hädaolukord.
Pigem on nende puhul tegemist eraldi kulukategooriatega,
mille jaoks tuleks samuti säästa.

1. Esmalt maksa iseendale

2. Pane raha kõrvale eriolukordadeks



Üldine rusikareegel on säästa nii palju, et katta kolme kuni
kuue kuu kulud.
Kui sul on kombeks oma säästudest raha võtta, kui sa seda ei
peaks tegema, siis kaalu selle raha kandmist eraldi hoiusena,
et seda oleks raskem ära kulutada ning see jääks alles.

Kuluplaan, ehk eelarve, on nimekiri sinu igakuisest
sissetulekust ja väljaminekutest. See aitab sul näha, kui palju
raha kulub tõesti vajalikele ja mittevajalikele asjadele. Siis
saad seda vastavalt oma äranägemisele muuta. Eelarvet võib
koostada kasutades selleks eraldi rakendust, tabelit või ka
rahaümbrikuid.
Eelarves peaks arvestama nii pidevate kui ka ühekordsete
kuludega. Isegi ühe peamise ühekordse kulu märkimine – nagu
kinnisvaramaks, auto registreerimine, õppemaks jne – ja nende
märkimine, võib sinu plaani täpsust ja usaldusväärsust
oluliselt muuta.

3. Koosta kuluplaan



Säästmine algab tihti vähem kulutamisega. Olgu selleks
kulukas juuksur, igapäevane kallis kohv või uued brändirõivad,
kõik võivad leida mille arvelt säästa.
Kui sa vähendad oma kulutusi, siis sa ei tohiks jätta säästetud
raha tasku, rahakotti või pangaarvele, kus sa selle raha
tõenäoliselt ära kulutad millegile muile. Selle asemel kanna
see raha oma hoiusele, kus sa seda nii lihtsalt ära kulutada ei
saa.
Võlgade tasumine võib vabastada raha, mille saad säästmiseks
või investeerimiseks ümber suunata. Koosta oma võlgadest
nimekiri ja maksa kõigepealt ära need, millel on kõrgeim
intressimäär või väikseim saldo.

Üheks võimalusek rohkem raha teenida on osalise tööajaga töö
leidmine ja mittevajalike asjade müümine.
Pikemate tundide tegemine võib tunduda koormav, kuid lisatöö
koos tähtaja ja konkreetse lühiajalise säästueesmärgiga võib
olla tark strateegia. Tegelikult teenisid Bankrate'i uuringu
kohaselt USA töötajad, kellel oli teine osalise koormusega töö,
keskmiselt 1122 täiendavat dollarit kuus.

4. Kuluta vähem, säästa rohkem

5. Ole loov raha teenimisel



Võid leida täiendava tööotsa määrates ära enda oskused ning
vajaminevad vahendid oma oskuste muutmiseks rahaks.
Teine võimalus raha teenida on müüa esemeid, mida sa ei vaja,
nagu näiteks teine auto, kasutatud brändirõivad,
muusikariistad või ehted. Potentsiaalsete ostjate leidmiseks
vaata erinevaid platvome, nagu eBay, Craigslist, Poshmark või
Facebook Marketplace.

Kui sinu jaoks on säästmine keeruline, siis alusta väiksematest
eesmärkidest. Näitek kogu alustuseks 100 või 500 eurot mingi
ostu tegemiseks. Kui sa oled selle kogunud ning ära kulutanud,
siis alusta kohe uuesti kogumist.
Kui sa ei suuda suuremate ostude ja pikaajaliste
investeeringute jaoks raha säästa, siis on see märk
võimalikust üle oma võimete elamisest. Aidata võivad mõned
väikesed eelarvemuudatused, näiteks odavama eluaseme või
transpordivahendi leidmine

6. Astu väikseid samme säästmiseks



Mõned investeeringud on riski-tulu skaalal suhteliselt
tagasihoidlikud, samas kui teised on volatiilsemad.
Üldiselt peaksid nooremad inimesed investeerima
agressiivsemalt, samas kui vanemad inimesed peaksid olema
konservatiivsemad.
Kui oled algaja investor, alusta investeeringute portfelliga,
näiteks investeerimisfondi või varadesse. Eesmärk peaks
olema investeeringute mitmekesistamine, muutmata oma
portfelli liiga keeruliseks või kitsaks.
Olenemata sellest, kas oled algaja või kogenud investor, peaks
sinu investeerimisstrateegia põhinema sellistel teguritel nagu
ajahorisont, riskitaluvus ja isiklik finantsolukord. 

7. Jaota oma investeerimisvara



Olenemata sellest, kas räägime aktsiatest ja võlakirjadest,
investeerimisfondidest, maaklerikontodest või
pensioniplaanidest, hõlmavad peaaegu kõik investeeringud
tasusid või komisjonitasusid, millest investorid peaksid aru
saama.
„Mõnikord subsideerib tööandja osa kuludest ja mõnikord
kannab selle kõik edasi töötajatele” ütleb Illinoisi osariigis
Schaumburgis asuva finantsplaneerimisfirma Growing
Fortunes Financial Partners LLC president Cheryl Krueger.
"Kasulik on (oma juhtide) poole pöörduda ja neile sellest teada
anda."
Kui sinu tööandjapõhise pensioniplaani kulud on erakordselt
kõrged, võiksid investeerida täpselt nii palju, et teha
tööandjaga võrdselt sissemakseid ja teha ülejäänud rahaga
täiendavaid investeeringuid väljaspool seda plaani.

Aktsiaturu langus võib olla hea ostuvõimalus püsiinvestoritele,
kes soovivad oma portfelli täiendada.

8. Mõista oma investeerimiskulusid

9. Pea kinni investeerimisplaanist



Vaata üks või kaks korda aastas üle oma
investeerimisstrateegia ning ära lase pealkirjadel end rajalt
kõrvale juhtida.
"Eesmärk peaks olema, et see oleks pidev protsess, mida ei
peatataks ega taaskäivitaks päevauudiste tõttu," ütleb
Rogoszinski Women+Wealth Solutions'ist.
Pikaajaline investeerimisstrateegia ja hajutatud portfell
aitavad turukõikumistele vastu pidada ilma emotsioonide
põhjal otsuseid tegemata.

Osad investorid ei pruugi olla kindlad, kust alustada, kuidas
valida aktsiaid ning kuidas veenduda, et nende portfell on
tasakaalus. Ära karda ksüida nõu finantsnõustajalt. Tavaliselt
küsib finantsnõustaja 1% sinu varade väärtusest. Võid ka valida
„robot-nõustaja“, kes võtab väiksemat tasu ja aitab kasvatada
sinu varade väärtust (Bennett K).

10. Ära karda paluda abi



Koosta finantsplaan
Maksa ära kõrge intressimääraga võlad
Alusta säästmist ja investeerimist nii pea, kui oled ära
maksnud oma võlad

kodu
auto
haridus
väärikas pension
lapsed
meditsiinilised kulud 
töötus
vanemate hooldamine

PRAKTILINE OSA

FINANTSEDU VÕTI

Mis on need asjad, milleks võiksid koguda ja investeerida?

Koosta oma nimekiri ja mõtle, millised eesmärgid on sinu jaoks kõige
olulisemad. Alusta sinu jaoks kõige tähtsamatest. Otsusta, mitu
aastat sul on iga eesmärgi saavutamiseks, sest kui oled otsustanud
hakata investeerima, siis on sul vaja leida hoiustamise või
investeerimisplaan, mis sobib sinu poolt paika pandud ajaliste
raamidega. On olemas palju vahendeid, mis aitavad sul finantsplaani
koostada. Veebilehelt Investor.gov leiad palju teavet, sealhulgas
kalkulaatoreid ja linke tasuta ressurssidele.



  Istu maha ja anna aus hinnang oma majanduslikule olukorrale. Ei ole
võimalik teekonda alustada, kui sa ei tea, kust sa täpsemalt stardid.
Teekond majandusliku kindlustatuseni ei ole millegi poolest erinev.
Esiteks on sul vaja paberile ära märkida oma praegune olukord –
milline vara sul on ja mida sa oled võlgu. Sellega sa lood oma
“netoväärtuse aruande”. Ühele leheküljele märgi ära see, mis sul on.
Need on sinu “varad”. Teisele leheküljele märgi ära kui palju sa oled
võlgu, need on sinu “kohustused”.

SINU FINANTSEESMÄRGID



Lahuta oma varadest kohustused. Kui sinu varad on kohustustest
suuremad, siis on sul "positiivne" netoväärtus. Kui sinu kohustused
sinu varadest suuremad, siis on sul "negatiivne" netoväärtus.

Soovitame sul oma "netoväärtuse aruannet" igal aastal uuendada, et
jälgida, kuidas sul läheb. Ära heida meelt, kui tuleb välja, et sinu
netoväärtus on negatiivne. Kui järgid plaani positiivsele positsioonile
jõudmiseks, siis oled õigel teel!

TEA OMA SISSETULEKUID JA KULUTUSI

Järgmine samm on iga kuu sissetulekute ja väljaminekute jälgimine.
Kirjuta üles, kui palju sina ja sinu teised pereliikmed teenivad ja
seejärel pane kirja oma igakuised kulud.

SINU NETOVÄÄRTUSE ARUANNE



SÄÄSTMISEKS VÕI INVESTEERIMISEKS RAHA LEIDMINE

Kui sa oled ära kulutamas kogu oma sissetuleku ning sa ei ole seni
leidnud raha säästmiseks või investeerimiseks, siis pead leidma viise
kulutuste vähendamiseks. Kui sa hakkad jälgima, kuidas sa oma raha
kulutad, siis tõenäoliselt avastad enda üllatuseks, et oleksid võinud
jätta paljud kulutused tegemata.

TEA OMA SISSETULEKUT JA KUI PALJU SA KULUTAD



Sa töötad raha pärast. Keegi maksab sulle tema heaks
töötamise eest või sul on oma ettevõte. 
Sinu raha töötab sinu enda heaks. Võtad oma raha ja säästad
või investeerid.

 KAKS VÕIMALUST RAHA TEENIMISEKS

1.

2.

Kui sa investeerid, siis on sul suurem tõenäosus oma raha kaotada
võrreldes säästmisega. Raha, mida investeerid väärtpaberitesse,
investeerimisfondidesse ja muudesse sarnastesse
investeeringutesse, ei ole tavaliselt riiklikult kindlustatud. Võid
kaotada oma "põhiosa" - sinu investeeritud summa. Kuid sul on
samas ka võimalus rohkem raha teenida.

TOODETE PÕHITÜÜBID



 Igasugune investeerimine eeldab riskide võtmist. On oluline, et
investeeriksid aktsiatesse, võlakirjadesse või
investeerimisfondidesse teadmisega, et võid kaotada osa või kogu
oma raha ühe investeeringuga. Kui pikas perspektiivis on aktsiaturg
andnud ajalooliselt umbes 10% aastast tootlust (lähemal 6% või 7%
"reaalsele" tootlusele, kui maha arvutada inflatsiooni mõjud), võib
“pikk perspektiiv” tähendada küllaltki pikka aega. Need, kes
investeerisid kogu oma raha aktsiaturule selle haripunktis 1929.
aastal (enne suurt börsikrahhi), ootasid üle 20 aasta, et näha
aktsiaturu samale tasemele naasmist.

Mis on minu jaoks kõige parem investeering?

 Vastus sõltub sellest, millal sul raha vaja läheb, sinu
eesmärkidest ja sellest, kas saad öösel magada olles teinud
riskantse investeeringu, millega võid oma põhiosa kaotada.

  Näiteks kui kogud pensioniks ja sul on pensionile jäämiseni
aega 35 aastat, võiksid kaaluda riskantsemaid
investeerimistooteid. Juhul, kui hakkad ainult säästma või jääd
vähem riskantsete investeerimistoodete juurde, siis võib sinu
raha liiga aeglaselt kasvada – või inflatsiooni ja makse
arvestades võid lihsalt kaotada oma raha ostujõu. 



Sage viga, mida inimesed teevad, on paigutada raha, mida nad ei vaja
väga pikka aega, investeeringutesse, mis toodavad vähe intressi.

 Teisest küljest, kui säästad lühiajaliselt, viieks aastaks või lühemaks  
ajaks, siis ei ole alati soovitatav valida riskantseid investeeringuid,
sest müümise hetkel pead võib-olla leppima kahjumiga. Kuna
investeeringute väärtus liigub sageli kiiresti üles ja alla, tahad olla
kindel, et saad oodata ja müüa parimal võimalikul ajal.

Mis on üldse investeerimise eesmärk?

Kui teed investeeringu, siis annad oma raha ettevõttele või
ettevõttele, lootes, et see on edukas ja maksab sulle veelgi rohkem
raha tagasi.

Aktsiad ja võlakirjad

  Paljud ettevõtted pakuvad investoritele võimalust osta kas aktsiaid
või võlakirju. Allolev näide näitab, kuidas aktsiad ja võlakirjad
erinevad.

  Oletame, et jõuad järeldusele, et autosid tootev ettevõte võib olla
heaks investeeringuks. Kõik, keda sa tunned, on neilt juba autosid
ostnud ja on jäänud ostuga väga rahule. Lase
investeerimisspetsialistil ettevõtet kontrollida ja selle kohta
võimalikult palju lugeda. Kui tunned end enesekindlalt, siis tee seda
ise.



  Oletame, et pärast uurimistööd oled veendunud, et see on kindel
ettevõte, mis müüb eelseisvatel aastatel palju rohkem autosid.
Autofirma pakub nii aktsiaid kui ka võlakirju. Võlakirjadega on
ettevõte nõus maksma sulle tagasi sinu esialgse investeeringu
kümne aasta pärast, millele lisandub 8% intressimäär kaks korda
aastas.

 Aktsia ostmisel võtad riski, et võid kaotada osa või kogu oma
esialgsest investeeringust, kui ettevõttel läheb halvasti või aktsia
väärtus langeb. Samas võid näha ka aktsia väärtuse tõusu, mis ületab
võlakirjade tootluse. Kui ostad aktsia, muutud ettevõtte (kaas)
omanikuks.

 Sa oled nüüd kahe vahel. Kui ostad võlakirja, siis saad oma raha
tagasi koos 8% aastaintressiga. Sa oled veedunud, et ettevõte peab
oma kohutsusest kinni, sest nad on juba olnud turul pikka aega ning
sa ei usu, et nad võivad peagi pankrotistuda. Firma on tegelenud
autoed tootmisega juba pikka aega ning tead, et selle aktsiad on
viimasel ajal oluliselt tõusnud, keskmiselt 9% aastas. Lisaks sellele
on firma maksnud aktsionäridele dividend keskmiselt 3% kasumist
aastas.

 Võta aega ja otsusta hoolikalt. Ainult aeg näitab, kas tegid õige
valiku. 



Hoia ettevõttel tähelepanelikult silma peal ja säilita aktsiaid seni,
kuni ettevõte müüb kvaliteetset autot, millega tarbijad soovivad
sõita, ja see võib teenida oma müügist vastuvõetavat kasumit.

 Võta aega ja otsusta hoolikalt. Ainult aeg näitab, kas tegid õige
valiku. Hoia ettevõttel tähelepanelikult silma peal ja säilita aktsiaid
seni, kuni ettevõte jätkab kvaliteetsete autode müümist, millega
tarbijad soovivad sõita.

AKTSIADE JA VÕLAKIRJADE PEAMISED ERINEVUSED

Ettevõttel läheb konkurentidest paremini.
Teised investorid saavad aru, et see on hea investeering, nii et
kui on aeg sinu investeering maha müüa, tahavad teised seda
osta.
Ettevõte teenib kasumit, mis tähendab, et nad teenivad
piisavalt raha, et maksta sulle võlakirjade eest intressi või
dividende aktsiatelt.

MIKS TOODAVAD OSAD INVESTEERINGUD RAHA JA OSAD MITTE



Ettevõtte konkurentidel läheb ettevõttest paremini
Tarbjad ei soovi osta ettevõtte tooteid või teenuseid

VÕID KAOTADA RAHA, KUI:

 Ettevõtte juhtkond ei suuda seda hästi juhtida, nad kulutavad liiga
palju raha ja nende kulud on kasumist suuremad.

 Teised investorid, kellele peaksid vajadusel osaluse müüma, leiavad,
et aktsia hind on selle tootlust ja tulevikuväljavaateid arvestades
liiga kallis.

 Firmat juhtivad inimesed on ebaausad. Nad kasutavad sinu raha
kodude, riiete ja puhkuse ostmiseks, selle asemel, et panustada sinu
raha ettevõttesse.

 Nad valetavad ettevõtte mis tahes valdkonna kohta: lubavad tulevast
kasumit, mida pole olemas, väidavad, et neil on olemas lepingud
toodete müümiseks, kui seda ei ole, või mõtlevad oma rahanduse
kohta võltsnumbreid, et petta investoreid.

 Ettevõtte aktsiaid müüvad maaklerid manipuleerivad hinnaga nii, et
see ei kajasta ettevõtte tegelikku väärtust. Pärast hinna
ülespumpamist kukutavad need maaklerid aktsiad, hind langeb ja
investorid kaotavad oma raha.



Mingil põhjusel pead oma investeeringu maha müüma, kui turg on
languses.

Kuidas ma saan end kaitsta? NB! Esita küsimusi!

 Sa ei saa kunagi esitada rumalaid küsimusi oma investeeringute ja
inimeste kohta, kes aitavad sul neid valida. Seda eriti juhul, kui
tegemist on sellega, kui palju maksate mis tahes investeeringu eest
nii ettemaksuna kui ka jooksvate haldustasudena.

Küsimused enesehindamiseks:

Mis on säästmine ja investeerimine? Mis on nende erinevus?
Millised on säästmise ja investeerimise nipid?
Mis on aktsiad ja võlakirjad?
Kuidas saate end kaitsta?
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Moodul 5: Kreedit ja deebet

Arvuti
Ettekanne
Pastapliiats
Harilik pliiats
Nutitelefon

Mooduli selgitus

 Selles moodulis antakse ülevaade erinevatest ettevõtluse liikidest ja
käsitletakse kolme äripartnerluse tüüpi. Moodulist leiad selgitused
bilansi kohta - varad ja kohustused, esimese bilansi näited algajatele.
Mooduli lõpuks teavad osalejad millest koosneb bilanss ning kuidas
seda lugeda.

Pedagoogiline nõuanne

 Koolitaja peaks eelnevalt tutvuma mooduli materjalidega, et
omandada sellest ülevaade ja osata seda NEET-naistele selgitada.
Soovitame enne töötuba koostada oma bilanss, et olla valmis
vastama küsimustele ja olla kursis mooduli õppeprotsessiga.

Õppematerjalid



Sissejuhatus moodulisse

 Mooduli käigus vaatame läbi esmapilgul salapäraste ja
arusaamatutena tunduvaid sõnu "kreedit" ja "deebet", kuid esmalt
alustame täitsa algusest.

 Millised ettevõtluse vormid on olemas? Mida saab inimene teha
olukorras, kus sa ei taha kellegi teise jaoks töötada ning tahad
tegutseda iseseisvalt? Kõige lihtsam ja kergem viis on
üksikettevõtlus. Eestis on võimalik avada ettevõtluskonto pangas ja
ettevõtjana mitte registreerida, vaid lihtsalt kanda sellele kontole
kõik tulud, mis on saadud lisa- või põhitegevusest. Kuni teatud
summani peetakse 20% tulust kohe kinni ning ülejäänud summat
saab kulutada täiendavaid makse maksmata.

 Alustades teatud summast on saadav raha juba maksustatav, sh
sotsiaalmaksuga. See on lihtsaim raha teenimise viis neile, kes viivad
läbi eratunde, teenivad elatist tõlkimise, korterite koristamise,
eakate hooldamise või laste eest hoolitsemisega.



 Antud ettevõtluse vorm ei eelda raamatupidamist. Samal ajal ei ole
see kõige optimaalsem ettevõtluse vorm maksustamise
vaatepunktist. Juhul, kui õpetajal või tõlgil, ei ole väga kõrged
tegevusega seotud kulud, siis samal ajal näiteks käsitöömeistril, kes
valmistab riideid, on üsna kõrged kulud ning ettevõtluskonto ei
pruugi olla tema jaoks kasulik.

Väljapääs sellest olukorrast on registreerida end üksikettevõtjaks -
FIEks.

 FIE saab juba oma teenuste eest arve väljastada. Selle
ettevõtlusvormi peamine eelis seisneb selles, et üksikettevõtja saab
esmalt oma tulust maha arvata tehtud kulutused ja maksustatakse
ainult vahe.

 Näiteks tõlketeenuse puhul ostab tõlk arvuti või maksab
telefonivestluste eest klientidega. Millised on antud ettevõtlusvormi
puudused? Tavaliselt võetakse maksubaas arvesse aasta lõpus ja
sellelt baasilt võivad maksud olla üsna suured. See tähendab, et kõik
aasta jooksul saadud tulud summeeritakse, nendest arvatakse maha
kõik kulud ning saadud summalt maksustatakse vähemalt tulu- ja
sotsiaalmaks.



täisvastutusega äriühing – TÄISÜHING,
USALDUSÜHING,
piiratud vastutusega ühing - OSAÜHING.

 Maksude arvestamise ja tasumise kord võib olla erinev. Näiteks
Eestis makstakse teatud juhtudel makse kord kvartalis ja siis aasta
lõpus tehakse ümberarvestus, kuid põhimõte on järgmine - kuludest
arvatakse maha tulu ja nende vahe on juba maksustatav. Kui
tulumaks on 20% ja sotsiaalmaks 33%, läheb väga oluline osa tulust
maksude maksmisele. On palju nüansse ja reegleid, mis erinevates
liikmesriikideskehtivad, kuid põhimõte on üldjoontes sama. 

Järgmine äritüüp on äripartnerlus. Äripartnerlust võib olla kolme
tüüpi:

Näide

 Kujuta ette sellist olukorda: ettevõte on ostnud mingi toote müügiks.
Kaupa osteti 100 000 euro eest maksetähtajaga 30 päevaga. See
kaup müüdi omakorda teisele ostjale 115 000 euro eest
maksetähtajaga 20 päeva eeldades, et antud summast makstakse ära
esialgsele müüjale. Viimane ostja läks ootamatult pankrotti ja jättis
kauba eest tasumata (115 000 eurot).



 Mis juhtub kõigi kolme partnerlusvormi korral? Täisühingu (nagu ka
FIE) puhul kehtib täieliku finantsvastutuse põhimõte. Nii FIE kui ka
täisühingu liikmed peavad võlgade eest vastutama kogu oma varaga.

 Usaldusühingus vastutab kogu vara eest ainult üks või mitu liiget ja
teised selle liikmed vastutavad ainult sissemakstud osa suuruse
eest. Aga kui sellises olukorras osutus usaldusühing, siis ühe ostja
pankrotistumisel ei vastuta osanikud vastastikuse ühingu võlgade
eest.

 Usaldusühing on „üleminekuvorm“ täisühingu ja osaühingu vahel.
Osaühingus vastutab ühingu võlgade eest täielikult ainult üks või
mitu aktsionäri, kuid mitte kõik. Nii olemegi jõudnud kõige levinuma
ettevõtlusvormini - osaühinguni.

 Kuidas saab inimene teha kindlaks oma finantsolukorra? Selleks ta
saab arvutada, kui palju tal on raha, kui palju varasid tal on ja
võrrelda seda sellega, kui palju ta on võlgu. Siis ta saab planeerida,
kui palju väljaminekuid tal igakuiselt esineb: näiteks kulud telefonile,
toidule, riietele, auto remondile, telefonide ja arvutite remondiks jne.
Tuleb vaadata, kui palju ta saab sissetulekuid töötasu ja üüritulu näol
ning planeerida vastavalt nii tulud kui ka kulud. Kõik, mis tal jääb
järgi, saab ta kulutada puhkamisele või näiteks investeerimisele.



Registreerime ettevõtte.
Paneme raha aktsiakapitali.

 Kuidas määratakse ettevõtte finantsolukord? Loome ettevõtte ja
vaatame, mis seal toimub. Alustame kõige lihtsamatest asjadest,
avades koos ettevõtte. Eestis saab seda teha näiteks portaalis rik.ee

1.
2.

Mida me näeme?

Meil on raha – see on kõik. Kelle raha? Omanike raha.

Mis on bilanss? Bilansil on kaks nimekirja - varad ja kohustused.

Varad – rahas väljendatud vara või omandiõiguste loetelu.

 Kohustused – nimekiri isikutest, kellele peaksime raha andma juhul,
kui otsustaksime ettevõtte likvideerida ja müüa kogu vara varades
märgitud hindadega.

 Tegemist on teaduslikust sõnavarast kauge sõnastusega, mis on
ühtemoodi arusaadav kõigile – kunstnikule, gümnaasiumiõpilasele,
majandusteadlasele, professorile. Juhul, kui ettevalmistamata
inimene loeb sõnastusi õpikutest, on ebatõenäoline, et ta suudab
neid vähemalt korrata.



Koostame nüüd bilansi. 

Varad: mis meil on? Rahalised vahendid – 2,500 eurot. Kohustused –
nende nimekiri.

 Kellele me raha andma peame, kui ettevõte likvideeritakse?
Omanikele. Aga perekonnanimesid me bilanssi ei kirjuta, eriti kui neid
on mitu. Kirjutame ühe sõnaga – "aktsiakapital" (aktsiaseltsi puhul
ka "aktsiakapital").

  Ja kus see raamatupidamises on? Meil on nimekiri koos ärakirjaga –
nimed, perekonnanimed, aktsia omandamise kuupäev, raha
deponeerimise kuupäev jne.

Nüüdseks oleme koostanud oma esimese bilansi.



 Ja nüüd kujutame ette, et oleme ettevõtjad, koostades “minibilansi”
peale igat tegevust. Kui tegutsed ettevaatlikult ja põhjalikult, siis
varsti ei ole enam kedagi, kes ei saa aru, mis raamatupidamises
toimub.

Alustuseks ostame arvuti ning seejärel müüme selle maha. 

Ostsime arvuti 2 000 euro eest ning maksime selle eest kohe.
Millised on nüüd meie varad?

 Meil on alles 500 eurot ja ilmus toode. Peame eelnevalt hoiatama, et
kõik varade ja kohustuste nimekirjade read on juba eelnevalt läbi
töötatud, ühtlustatud ja seetõttu ei kirjuta me eraldi välja “arvuti”,
“masin” või “kleit”, vaid anname lihtsalt selgitavaid juhiseid ning
kasutame kokkuvõtvat sõna „kaup“.

Bilanss nr 1



 Müüsime oma arvuti 2200 euroga maha, saime kohe raha kätte ja
andsime kauba. Mis on meie vara? Raha – 2700 eurot.

 Kuidas on muutunud meie kohustused? Aktsiakapital on jäänud nii
nagu oli, aga raha on meil rohkem.

Mida me teenisime?

Kasumit. 

 Niisiis, paneme selle kirja – kasum. Mis on kasum? Kui palju meil on?
Kellele kuuluvad 200 lisaeurot? Aktsionäridele. Reeglina
proportsionaalselt aktsiate nimiväärtusega ja loomulikult peale
maksude tasumist.

Bilanss 2

Bilanss 3



 Mis puudutab kasumit, siis meile meeldib koolitustel tuua järgmist
näidet. Mees ostab naisele kasuka, kuid see naisele ei sobinud ning
ta müüs selle edasi. Kasuka esialgne hind oli 10 000 eurot, kuid ta
müüs selle edasi 12 000 euro eest. Kui suur on kasum? Kasuka puhul
on kõik koheselt selge, et see liigitub “toodete” või “kauba” alla.
Üldjuhul kasutavad raamatupidajad oma keelt: deebet, kreedit,
maandamine, liising, faktooring.

 Kui mõtleme sellest, kuidas õpme võõrkeeli, siis peagi muutub
selgeks, et esialgselt peab ära õppima sõna, siis teha sellega lause
ning seejärel seda koheselt korrata. Kui me sõna ei kasuta, siis aja
möödudes see unueb. Sama juhtub mitte ainult raamatupidamises,
vaid ka igas teises ametis. Peame korduvalt ja pidevalt kasutama
mõisteid, lahendama mõnda ülesannet ja saavutama teatud
eesmärgid. Aga kui oleme millestki kord aru saanud, siis see arusaam
jääb meile igaveseks. Kui mõistame, kuidas bilansikirjed on
paigutatud, mis on deebet ja kreedit, siis see arusaam jääb meile
igaveseks, nagu korrutustabel.

Bilansi lahutamatu osa on kasumiaruanne, mida käsitleme samuti.

Ja nüüd vaatame lihtsad näidet, mis illustreerib kasumi valemit.



 Kui tegime bilanssi number üks ja number kaks, ei pidanud me
kasumiaruannet tegema, sest meil polnud kasumit. Algul
registreerisime firma ning investeerimise raha. Kasumit meil ei
olnud ja siis ostsime kauba, müüsime selle maha, aga kulutusi meil ei
olnud. Raha investeeriti lihtsalt kaupa.

 Kui deponeerisime raha ning registreerisime ettevõtte, siis mis
juhtus? Suurendasime ettevõtte varasid ja kohustusi. Varem kasutati
“varade” asemel “deebetit” ning “kreeditit” sõna “kohustused”
asemel. Seetõttu on meil nüüd väga lihtne meeles pidada, et meil on
vasakul deebet ja paremal kreedit.

 Segaduse vältimiseks on bilanss jaotatud varadeks ja kohustuseks.
Deebet ja kreedit on iga „artikli“ veeru nimetus. Raha tuleb ja läheb,
kaup tuleb ja läheb ettevõtte tegevuse käigus. Korraliku arvestuse
pidamiseks leppisime kokku, et “varade” hulka kuuluvad deebeti kasv
ja laenu vähenemine. Samas passiivse poole artiklite puhul juhtub
kõik vastupidi

Ülevaate saamiseks vaatame artikleid (raha ja aktsiakapital)
esimeses bilansis.

Nüüd vaatame oma artikleid teises bilansis (vt pilt).



 Peame ikka kuidagi sissetulekute ja kulude üle arvestust pidama.
Samuti on mitmeid artikleid deebet- ja kreediitiveergudes.
Kasumiaruande jaoks pead meeles pidama järgmist reeglit: kulud
suurenevad deebetiga (vasakul), tulud suurenevad kreeditiga
(paremal). Kui esimene valem varade ja kohustuste kohta on kergesti
meeldejääv, siis teine valem tuleb pähe jätta: sissetulek suureneb
kreediti pealt, kulud kasvavad deebetist.

Nüüd leiame sellele loogilise seletuse, vaatame, miks see nii juhtub.
Millega võrdub kasum?

 Tulu miinus kulud ja kasum asub meie kohustustes. Seega, et kasum
suureneks, peaks tulu kasvama ja passiivsed esemed, nagu oleme
juba kokku leppinud, laenu pealt suurenema. Materjal on kindlasti
keeruline ja asja lihtsustamiseks lepime kokku, et varad on deebet ja
kohustused on laen. Laenasime raha, meil on mingi rahasumma
varades, tegelikult tekkis kohustustesse võlg aktsionäride ees,
deebetraha, krediitvõlg. Ostsime kauba, meie kohustustes pole
midagi muutunud, kuna meie raha on kaubasse voolanud. Deebetkaup,
krediitraha.



Kõik ettevõttes toimuvad tehingud võib jagada kolmeks. 

1. Varade ümberstruktureerimisel (ümberjagamisel) liigub summa
ühest aktiivsest artiklist teise, nagu see oli raha puhul.

2. Kui räägime kohustuste restruktureerimisest, siis näiteks kasumi
saamisel oleme selle aktsionäride vahel ära jaganud, kuid raha pole
veel reaalselt välja makstud, oleme veel lihtsalt langetanud selle
otsuse. Meie kasum jagunes nüüd ühingus osalejate vahel – kasum
vähenes, kuna jagasime selle ära, see liikus võlgadesse
aktsionäridele.

3. Samaaegselt võivad suureneda või väheneda nii varad kui ka
kohustused. Näiteks laenasime raha – saime raha ja suurendasime
kohustusi, deebetraha, krediidikohustusi.

 Lähme tagasi meie bilansside juurde. Lõime aktsiakapitali ning
ostsime selle eest kaupa. On olemas mitmeid tehnguid, mis ei mõjuta
meie tulu, kuid kui müüsime kaupa, siis me hakkasime tulu saama.
Kuigi me arvutasime peast, kui palju me tulu saime arvuti müügist,
siis tuleb arvestada, et päris ettevõttes toimub pidevalt palju
erinevaid tehinguid, mis toovad kasumit ja tekitavad kulusid, mida ei
saa enam peast arvutada. Seega kogume nad eraldi tabelisse
pealkirjaga “Kasumiaruanne”. Bilansi nr 3 puhul same väga lihtsa
kasumiaruande.



 Kasum läheb meie bilansi paremasse ossa, mida nimetatakse
kohustusteks. Siinkohal tuleb meelde tuletada, mis on kohustused.
See on nimekiri inimestest, kellele me peaksime raha andma, kui
otsustaksime ettevõtte likvideerida ja müüksime kogu vara.

Kuidas seda kõike raamatupidamises arvesse võetakse?

 Spetsiaalseid raamatupidamisprogramme on mitmeid. Kui peame
arvestust taolises programmis, saame programmist käibebilansi, mis
sisaldab andmeid perioodi alguse, aruandeperioodi käibe (tavaliselt
on aruandeperioodiks aasta) ja perioodi lõpu andmed. Järgnevalt on
näide sellisest aruandest.



 Bilansi moodustamiseks perioodi alguses ja lõpus peame lihtsalt
välja kirjutama kõik deebetsummad ja ridade nimed ning kõik
laenusummad ja ridade nimed. Ainsad erandid on 2 summat, 2 rida.
See on kogunenud kulum ja kahjum, kui see on olemas. Ehk kui meil
on deebetkontol kasum, siis see pole kasum, vaid kahjum, nagu
varasemalt välja toodud kasvab kasum ainult laenu pealt.

 Saime teada mitte ainult, mis on kreedit ja deebet, vaid õppisime ka
millest koosneb bilanss ning kuidas seda lugeda. Võime võtta iga
ettevõtte suvalise bilansi ja vaadata, kui palju vara sellel on, millised
on ettevõtte kohustused ning määrata selle ettevõtte omakapitali ja
kasumi.

Proovibilanss
Periood: 2021
IT Products OÜ



Mis on kreedit ja deebet?
Millist tüüpi tehinguid võime ettevõttes kohata?
Loo oma väikeettevõte ja koosta bilanss.

 Kui koostasime väikseid bilansse ettevõtte registreerimisel ja arvuti
ostmisel-müümisel, siis nägime, et suures ettevõttes on selliseid
toiminguid palju ja bilanss näitab, mis ettevõttes konkreetsel hetkel
toimub.

Enesehindamise küsimused:



Moodul 6: Finantstervise mõiste

Mooduli selgitus

 Käesoleva mooduli põhieesmärgiks on kontrollida osalejate
varasemates moodulites omandatud teadmisi ning hinnata nende
võimekust tulevaste moodulite kontekstis. Antud moodul annab neile
ülevaate finantstervisest.

Pedagoogiline nõuanne

  Osalejate kaasatuse tagamiseks soovitame pühendada rohkem aega
mitteformaalsete hariduslikele tegevustele võrreldes tavapäraste
loengutega. Palju NEET naised on varasemalt tundnud, et neil puudub
iseseisvus ja kontroll oma elu üle. Mitteformaale õpe julgustab
suuremal määral õpilasi võtma aktiivsemat rolli oma hariduses,
võrreldes traditsiooniliste õpetamismeetoditega.



 Läbiviijad peaksid püüdma kaasata rohkem mängulisi tegevusi
rahandusliku kirjaoskuse õppesse, mida võib leida ka käesolevas
moodulis. Julgustame koolitajaid kasutama rahandusliku kirjaoskuse
õppe digitaalseid mänge ning rollimängude käsiraamatut ja
lauamängu. See võimaldab tõsta õpitulemuste saavutamise
tõenäosust NEET naiste seas.

 Lisaks peaksid läbiviijad kasutama hindamismänge, et hinnata
osalejate sooritust ja õppekava mõju. Hindamisprotsessi
mängulisemaks muutmine motiveerib osalejaid andma oma
sooritusele ja õppekavale ausat ning positiivset hinnangut . Samuti
muudab see hindamisprotsessi juurdepääsetavamaks ja
kaasavamaks, võimaldades ka puuetega naistel osaleda tegevustes
teistega võrdsetel alustel.



Arvuti
Ettekanne
Pastapliiatsid
Paber
Lauamäng
Nutitelefonid MoneyRec mängu mängimiseks.

Õppevahendid



Sissejuhatus moodulisse

 Finantstervise kontseptsiooni võib defineerida, kui üksikisiku
majandusliku olukorra stabiilsust. Seda mõjutavad mitmed tegurid,
sealhulgas sissetulek, kulud, säästud, laenud ja laenud ning
investeeringutest pärit sissetulekud.

 On tõenäoline, et NEET naised, nagu ka teised NEET sihtrühmad, on
varasemalt kogenud jõuetust ja demotiveeritust hariduse
valdkonnas. Seega soovitame koolitajatel julgustada neid nii palju kui
võimalik õppeprotsessi vältel eesmärgiga tõsta osalejate
motivatsiooni ja enesehinnangut. See parandab nende kaasatust
õppeprotsessi. Kuigi "julgustav olemine" võib olla mõnevõrra
mitmetähenduslik ja subjektiivne iga koolitaja jaoks, võiks selle
näide olla "see oli suurepärane, kuid pidage meeles järgmiseks
korraks ...".

 Koolitajad peaksid mainima positiivseid asju, mida õpilased
saavutasid, enne kui nad esitavad kriitikat või ettepanekuid selle
kohta, mida osalejad saaksid veel parandada. Ka huumor on tõhusaks
pedagoogiliseks tööriistaks. Eeldusel, et seda ei kasutata üleliigselt,
võib see parandada tähelepanuvõimet ja paremini õpetatavat
illustreerida.



 Lõpuks peaksid koolitajad kasutama kaasava pedagoogika parimaid
tavasid. Osalejate rühmadesse jagamisel peaksid juhendajad rühmi
alati võimalikult palju segama. Seda saab saavutada, andes igale
osalejale numbri ja moodustada rühmad numbrite järgi (nt kõik kellel
on nr 4 on samas grupis). Projekti partnerite uurimused on näidanud,
et rühmade loomine taolistel põhimõtetel vähendab osalejate vahelisi
tõrkeid, julgustab panustama ning parandab õpitulemusi ja
saavutusi.

 Töötuba algab sissejuhatusega, milles antakse ülevaade moodulist.
Selles etapis antakse teada, et mooduli põhieesmärk on testida neid
teadmisi, oskusi ja pädevusi, mille osalejad on omandanud eelmiste
moodulite jooksul.

 Järgmisel sessioonil jagage osalejad kaheliikmelistesse rühmadesse,
kes peavad kirja panema oma nägemuse finantstervisest. Seejärel
esitavad nad oma ideed rühmale ümarlauaarutelu vormis. Iga paari
puhul julgustab juhendaja neid mõtlema rahalise tervise muudele
aspektidele, mis gruppidel võib-olla kahe silma vahele jäid.

Näiteks:

Osaleja: Finantstervis tähendab kõrget sissetulekut.
Koolitaja: Kas sinu arvates on kulutused olulised? Kuidas on
säästmise ja investeeringute juhtimine sellega seotud?



 Seejärel annab läbiviija lühiülevaate finantstervisest ning selle
seotusest varasemate moodulitega. Koolitja peaks motiveerima
osalejaid öeldes näiteks, et koolituse lõpuks on nende rahanduslik
kirjaoskus oluliselt tõusnud võrreldes varasemaga.

 Seejärel on soovitatav teha üks virgutusharjutus, et tõsta osalejate
keskendumisvõimet ja kaasatust.

 Järgmine sessioon on pühendatud rahandusliku kirjaoskuse
lauamängu mängimisele. Koolitaja jälgib ja hindab sooritust.

 Järgminena toimub refleksioon grupiarutelu vormis. Läbiviija peab
osalejaid julgustama oma arvamust avaldama ning teistega jagama,
mida nad on õppinud mängimise vältel. Samuti peaks küsima, kas
osalejad tunnevad, et nende rahanduslik kirjaoskus paranes.

Nüüd tehke veel üks virgutusharjutus. 

 Viimase tegevuse käigus mängivad osalejad MoneyRec digimängu, et
hinnata täiendavalt oma teadmisi ja oskusi finantstervist
puudutavatel teemadel.



Mis on finantstervis?
Kas tunned, et võiksid nüüd olla rahaliselt sõltumatum?
Koosta oma rahalise tervise plaan.

 Koolitajad peaksid pühendama eraldi aja, eriti peale formaalse õppe
sessioone, et anda osalejate võimalus reflekteerida omandatud
teadmisi ja nende praktikas rakendamise võimalusi. See võimaldab
paremini saavutada õpiväljundeid naistel, kellel on varasemlat
esinenud probleeme formaalse hariduse valdkonnas. Refleksiooni
võib korraldada kasutades nii mängupõhise kui ka mitteformaalse
õppe meetodeid kasutades, mis võivad ühtlasi olla ka
virgutusharjutused. Lõpuks peaks refleksioonis osalema ka läbiviija.
Iga mooduli lõpus peaksid koolitajad läbi mõtlema, mida nad tegid
hästi ning mida võiks teha veel paremini. See aitab järjepidevalt
tõsta pedagoogili oskusi ja teadmisi ning pakkuda NEET naistele
pidevalt paranevat õpikogemust.

 Lõpuks võtavad osalejad osa rühmaarutelust, et õpitut täiendavalt
hinnata. Koolitaja peaks siinkohal soodustadama diskussiooni või
anda aega enesehindamiseks. 

Enesehindamise küsimused:



Moodul 7: Tava- ja elektroonilise
panganduse alused

Töötoa alguses tuleks esitada selged eesmärgid ja ülevaade.
Tuleks julgustada õppijaid aktiivselt osalema.
Tuleb julgustada kuulajaid küsimusi esitama.
On oluline märgata õppijate küsimusi mooduli materjalide
kohta.
On soovitatav teha märkmeid kogu töötoa jooksul.
Soovitatav on eelnevalt enesehindamise küsimused välja
möelda. 

Mooduli selgitus

  Osalejad teavad selle mooduli lõpuks pankade ja hoiu-laenuühistute
erinevusi, erinevaid pangakontode tüüpe, mida pangakontolt otsida
ning kuidas pangakontot avada ja sinna raha kanda.

Pedagoogiline nõuanne



Arvuti
Ettekanne
Pastapliiatsid
Paber
Lauamäng
Nutitelefonid MoneyRec mängu jaoks

Õppevahendid



Sissejuhatus moodulisse

  Sõltuvalt sinu poolt valitud pangakonto tüübist võivad pangad ja
hoiu-laenuühistud aidata sul hoiustada oma raha turvaliselt,
suurendades samal ajal selle väärtust. Õige panga- ja hoiu-
laenuühistu konto valimine võib osutuda keeruliseks, eriti nende
jaoks, kes pole varasemalt pangandusega tegelenud.

Pangad.
Hoiu-laenuühistud.
Internetipangad.

Finantsasutuste põhitüübid

Finantsasutusi on kolme peamist tüüpi:
1.
2.
3.

  Esimese asjana tuleb otsustada, kas soovid hoida oma raha pangas,
hoiu-laenuühistus või internetipangas. On olemas mitmeid erinevaid
viise, kuidas pangad ja hoiu-laenuühistud saavad hoida sinu raha
turvalisena. Nad võivad aidata ka raha kasvatada, sõltuvalt sinu poolt
valitud pangast. Inimestele, kes pole panga kasutamisega harjunud,
võib osutuda õige konto tüübi valimine keeruliseks. 



1.  Pangad

  See on parim variant neile, kes soovivad valida paljude erinevate
toodete, täiustatud veebitööriistade ja kiire juurdepääsu oma rahale.
Samas ei pruuegi see sobida inimestele, kes soovivad madalamaid
tasusid ja parimaid intressimäärasid.

  Tavapangast oled tõenäoliselt kuulnud isegi siis, kui sul pole seal
kunagi kontot olnud. Pangad on kasumit teenivad ettevõtted, mis
kuuluvad erinevatele eraisikutele. Mõned pangad on kohalikud ja
mõned riiklikud, kuid tavaliselt on need hoiu-laenuühistuest
suuremad. Enamik inimesi kasutab nüüd internetipanga funktsioone,
nagu mobiilimaksed ja arvete maksmine veebis, kuid kui vajad
isiklikult abi, võid siiski minna pangakontorisse kohapeale.

 Pangas saavad konto avada üldjuhul kõik ning pangakonto
omamisega kaasneb tavaliselt rohkem teenuseid, kui hoiu-
laenuühistus . Näiteks on pangas olemas tšeki- ja hoiukontod,
isiklikud ja ärilaenud, krediitkaardid, hoiusesertifikaadid (CD-d),
rahaturukontod (MMA) ja palju muud. Pangad peavad maksma
paljude asjade eest, näiteks hooned ja töötajad. See tähendab, et nad
võtavad sageli tšeki- ja hoiukontode eest kõrgemat teenustasu ning
pakuvad madalamaid intressimäärasid, kui hoiu-laenuühistud või
internetipangad.



2.  Hoiu-laenuühistu

 Finantsasutused, millel pole filiaale, sobivad kõige paremini
inimestele, kes soovivad head klienditeenindust ja paremaid
intressimäärasid. Need ei ole mõeldud inimestele, kes on huvitatud
ainulaadsetest toodetest, nagu ettevõtte pangakontod või
rahaturukontod.

  Hoiu-laenuühistud on mittetulundusühingud, mis kuuluvad nende
liikmetele. Iga ühistu määratleb oma liikmeid erineval viisil. Hoiu-
laenuühistu konto avamiseks ei nõua mõned ühistud üldse mingit
teenustasu. Teised lasevad liituda ainult inimestel, kes elavad teatud
piirkonnas või kuuluvad teatud rühma, näiteks sõjaväelased ja nende
perekonnad. Enne liikmeks astumise avalduse täitmist tutvu ühistu
reeglitega, et näha, kas saad sellega liituda.

  Enamik hoiu-laenuühistuid on väikesed kohalikud või piirkondlikud
asutused, mis aitavad inimesi oma naabruses või linnas. Pangad,
millel pole palju esindusi või sularahaautomaate, ei ole tavaliselt
palju reisivatele inimestele väga sobilikud. Samuti on hoiu-
laenuühistutel tavaliselt väiksem arv finantstooteid võrreldes
suuremate pankadega. Samas on neil jätkuvalt palju kliente, sest
nende klienditeenindus on sageli parem kui mõnel suurel riiklikul
pangal ning neil on sageli madalamad laenuintressid ja kõrgemad
tšeki- ja hoiukontode intressimäärad.



3. Internetipangad

  Internetipank (käesolevas käsiraamatus on selle all mõeldud vaid
internetis tegutsevaid panku) on mõeldud inimestele, kes soovivad
parimaid laenuintresse ning parimaid internetipanga lahendusi.
Interneti põhised pangad ei pruugi sobida inimesele, kes soovib
isiklikku, näost-näkku teenindust, ega inimesele, kes soovib oma raha
kiiresti kätte saada.

  Internetipangad on kiiresti muutumas üheks kõige populaarsemaks
raha hoiustamise kohaks. Nad sarnanevad küll tavapankadele, kuid
neil puudub füüsiline esindus ning kontakt toimub internet või
telefoni teel. Inimesed, kes kasutavad internetipanka ei pea minema
igal korral esindusse kohale, mis on kasulik ka pangale, sest see
võimaldab kulusid kokku hoida. See aga võimaldab omakorda pakkuda
klientidele kõrgemaid intressimääru ja madalamaid laenuintresse.

  Internetipankade põhiprobleemiks võib pidada seda, et sealt võib
olla raskem on raha kätte saada. Pole välistatud, et sa ei leia sobivat
sularahaautomaati või siis on sul vaja korraga palju raha välja võtta,
mille tegemiseks pead raha kandma tavapanga arveldusarvele. See
aga võib võtta päevi.



Arvelduskonto.
Hoiukonto.

Õige pangakonto valimine

 Enamus pankadest ning hoiu-laenuühistuid pakuvad järgmised
pangakontode vorme:

 Arveluds- ja hoiukonto peamiseks erinevuseks on see, et
arvelduskontot kasutatakse igapäevsteks toiminguteks, samas kui
hoiukontot kasutatakse säästude tegemiseks ning nende
kasvatamiseks.

 Tavalisi tehinguid, nagu ostud, arvete maksmine ja
sularahaautomaadist väljavõtmine, on lihtsam teha kasutades
selleks arvelduskontot. Üldjuhul pakuvad need minimaalset intressi,
kui üldse.

  Kuna hoiukontod sobivad ideaalselt raha hoiustamiseks ja
intresside teenimiseks, võib seada igakuise limiidi, kui palju raha
saad ilma tasu maksmata välja võtta.

https://www.fool.com/the-ascent/banks/checking-vs-savings-which-is-right-for-you/
https://www.fool.com/the-ascent/banks/checking-vs-savings-which-is-right-for-you/


Arvelduskonto avamine

 Arvelduskonto on see, mida vajad, kui kasutad pangakontot
peamiselt raha väljavõtmiseks ja arvete tasumiseks (kui soovid teha
ülekandeid, siis võid kasutada ka hoiukontot; vt allpool). Erinevalt
seadustest, mis piiravad igakuiste hoiukontodelt väljamaksete arvu,
võimaldavad arvelduskontod tavaliselt teha piiramatult sisse- ja
väljamakseid, välja arvatud mõned eriliiki tasuta või madala
sissetulekuga kontod.

  Enne kui kulutad liiga palju aega panga valimisele, veendu, et sul on
õigus luua arvelduskonto ning vastad panga nõuetele, mida käsitleme
järgnevalt.

Avamistagatis

 Konto avamiseks vajaliku rahasumma ja võimaliku konto tüübi
määrab pank. Kui sa ei kavatse kontole kohe kanda suurt summat,
siis on palju panku, kes võimaldavad konto avamist juba 1 euroga.
Tavapangas vajad tõenäolisemalt suuremat avamistagatist, kui
internetipangas.



Isikutuvastus

Kontaktandmed

  Näiteks, kui soovid oma kontot avada isiklikult, siis on vaja isikut
tõendavat dokumenti, näiteks ID kaarti või passi. Internetis konto
avamiseks pead esitama oma sünnikuupäeva, isikukoodi või ka juhiloa
numbri. Pank võib nõuda ka isikut tõendavate dokumentide koopiaid.

  Selle all on mõeldud näiteks sinu koduaadressi (kus sa elate), sinu
telefoninumbrit ja e-posti. See tuleneb seadusandlusest, mille
kohaselt peab pank hankima ja kontrollima kõigi uue konto avanute
isikuandmeid.



Raha sissemakse pangakontoris

Sularaha sissemakse pangaautomaadis

Raha kandmine arvelduskontole

  Sissemaksete tegemine on arvelduskonto pidamise oluline osa. Kui
sa sissemakseid ei tee, saab sinu arvelduskontol raha otsa. Sa ei saa
deebetkaardiga makseid teha ega sularaha välja võtta ega midagi
osta.
  Sissemakse tegemiseks on mitu võimalust, olenemata sellest, kas
deponeerid tšeki või sularaha. Kuid kõigepealt pead oma sissemakse
ette valmistama.

  Kui soovid kanda raha kontole nö „vanamoodsal“ viisil, siis pead
minema esindusse kohale. Pead ootama järjekorras ning andma
tellerile raha. Telleri poole pöördudes võidakse sult nõuda
pangakaarti ja/või fotoga isikut tõendavat dokumenti. Seejärel
kannab teller sinu raha kontole ja soovi korral väljastab vastava
kviitungi.

  Tšeki kinnitamine sularahaautomaadis käib samu samme pidi nagu
esindus, välja arvatud juhul, ainult et ei pea täima eraldi blanketti.
Kuigi raha saab välja võtta mis tahes sularahaautomaadist, siis
sissemakse peab tegema mõnes oma panga sularahaautomaadis. 



Sissemakse tegemine internetis või nutitelefonis

  Kui kasutad ainult internetipanka (antud kontekstis panka, millel
puudub füüsiline esindus), saab sissemakseid teha vaid teatud
sularahaautomaatides. Sularahaautomaatides saab tavaliselt sisse
maksta nii tšekke kui ka sularaha.

  Sisesta oma deebetkaart masinasse ja seejärel sisesta oma PIN-
kood. Süsteemile teatamiseks, kuhu soovid oma raha sisse kanda,
järgi ekraanil olevaid juhiseid. Seejärel sisesta oma sissemakse
summa ekraanil olevasse kasti. Mõned sularahaautomaadid ei palu
seda teha, sest nad loevad üle tšeki või raha nende sisestamisel ja
paluvad enne sissemakse tegemist summat kontrollida.

  Mõnes sularahaautomaadis võib raha panna spetsiaalses ümbrikus,
kuid üldiselt saab automaati panna ainult sularaha (vastavad juhised
kuvatakse pangaautomaadi ekraanil). Automaat väljastab
sissemakse kviitungi juhuks, kui kontole laekumisega tekib
probleeme.

  Kui oled õppinud, kuidas tšekki esinduses või automaadis
kunastada, siis on parim viis seda edaspidi teha on kasutada
nutitelefoni. Osades pankades on olemas telefoni rakendused, mis
võimaldavad telefoni kaameraga tšeki esi- ja tagaosast pilte teha.
Seejärel saad sisestada tšeki summa ja öelda rakendusele, millistele
kontodele tšekk deponeerida.



Ülekannete saamine

  Nagu ka isiklikult sissemaksete tegemisel, pead enne üleslaadimist
oma tšekid skaneerima või nende fotod kaamerast või nutitelefonist
arvutisse üles laadima. Hoia pabertšekke nii kaua, kui sinu pank
lubab.

 Kui saad panka ülekande pangas, siis peaks olema raha sulle
kättesaadav kohe järgmisel päeval. Erinevalt tšekist, ei pea sa
kulutama aega selle lunastamiseks. Annuiteedimaksed, dividendi- ja
intressimaksed, pensionid, lisatasud ja vahendustasud,
sotsiaalkindlustushüvitised, lastetoetused on mõned muud tüüpi
maksed, mida samuti saad ülekandega otse oma kontole.

 Ülekandeid tehakse automatiseeritud teabevõrgustiku kaudu
(inglise keeles Automated clearing house transfer), mida
nimetatakse ka ACH ülekandeks. Elektrooniline makse on viis raha
kiireks saatmiseks. Tehingu sooritamiseks kulub tavaliselt paar
päeva, kuid teenustasusid tavaliselt pole. See, millal raha saajani
jõuab, otsustab saatja. Nii saad otsedeposiidi kaudu oma raha
õigeaegselt palgapäevaks kätte. Ettevõte või asutus, kust soovid raha
saada, vajab sinu nime, pangakonto suunanumbrit ja kontonumbrit.



Raha kandmine teisele kontole elektrooniliselt
  ACH ülekandeid saab kasutada ka raha liigutamiseks pankade vahel.
ACH ülekandemeetodit kasutatakse siis, kui sul on pangas
arvelduskonto ja teatud investeerimisühingus maaklerikonto. Seda
meetodit kasutades saad saata raha oma erinevatele kontodele

 Sularaha sissemaksmine oma pangakontole pärast seda, kui oled
saanud raha sõpradelt, perelt või ülemuselt veebimakseteenuse (nt
PayPal) kaudu, on samuti hea viis raha liigutamiseks. Niipea, kui sul
on sellel kontol raha, saad kanda raha oma arvelduskontole. Mõnikord
võetakse taoliste tehingute eest teenustasu.



Raha kättesaamine

  Üldreeglina hoiavad pangad klientide raha teatud aja kinni, et
kaitsta neid pettuste eest. Pärast sissemakset võid märgata, et sinu
konto saldo ja vaba saldo on erinevad. Saad oma saldot kontrollida
sularahaautomaadis või veebis. See näitab, et teie sinu sissemakse ei
ole veel üle kantud. Tagamaks, et sult ei võetaks tasu rahaga, mida
sul veel pole, peate teadma, kuidas sinu panga raha kinnipidamise
poliitika toimib. Panga kinnipidamispoliitika toimib alati tööpäevade,
mitte kalendripäevade järgi. Tööpäev on iga päev, mis ei ole
nädalavahetus, riigipüha või laupäev, pühapäev või muu päev, mis ei
ole tööpäev.

 On olemas ajalised piirid sellele, millal saad oma raha kätte.
Seadusandluse tõttu on pankadel teatud paindlikkus hoiuste
hoidmise osas. Nad võivad need kohe kättesaadavaks teha või hoida
neid kuni seadusega lubatud maksimaalse ajani.

  Raha deponeerimisel võib esineda ka katkestusaegu, mis on pangati
erinevad. Need võivad mõjutada seda, millal muutub raha
kättesaadavaks. Pank võib näiteks öelda, et samal päeval laenu
saamiseks tuleb sissemaksed teha hiljemalt kell 09.00. Enamik
vahendeid on saadaval juba järgmisel tööpäeval. Erinevate
toimingute tingimused ja tähtajad on kirjas ka kontolepingus, mis
sõlmitakse pangakonto avamisel.



Üldjuhul, kui oled uus klient, kellel pole pangas kontot olnud 30
või vähem kalendripäeva, võib pank sinu raha kinni pidada.
Kui sissemakse ületab 5500 €, kulub raha kontole ilmumiseks
tavaliselt kauem aega kui väiksema sissemakse korral. Mõnel
pangal on sellised eeskirjad nagu näiteks: „kui kannate
pangakontole rohkem kui 5500 eurot, võivad nad seda hoida
kuni üheksa tööpäeva“.
Sularahas tehtud sissemaksed on tavaliselt kättesaadavad
järgmisel tööpäeval, kuid see võib olla ka paar päeva kauem.
Isegi kui teed sissemakse telleri kaudu, siis ei pruugi raha kohe
olla kättesaadav.
Otsekorralduse puhul saad kogu raha kasutada järgmisel
tööpäeval. Seega võib juhtuda nii, et neljapäeva õhtul näed oma
kontol töötasu, kuid kasutada saad seda alles reedel.

Siin on mõni üldreegel, mida tuleks meeles pidada:



Tavaline hoiukonto.
Veebipõhine hoiukonto.

Hoiukonto avamine

  Järgmine asi, millele inimesed pangandusele mõeldes mõtlevad, on
hoiukontod. Nagu juba varasemalt rääkisime, on mõistlik omada
hoiukontot, kus saad hoida lisaraha, mida saad hädaolukorras kiiresti
kasutada, kuid mitte nii kiiresti, et kulutaks raha asjadele, mida ei
plaaninud. Lisaks raha kaitsmisele võimaldab lihtne hoiukonto raha
kõrvale panna lühiajaliste eesmärkide jaoks, nagu puhkusereis, suure
arve tasumine või “hädaabifondi” loomine.

  Inimestele, kes soovivad paigutada oma säästud panka, on saadaval
palju erinevaid võimalusi. Siinkohal käsitleme igaühe plusse ja
miinseid. Esmalt räägime kahest hoiukonto tüübist.



Tavaline hoiukonto

  Enamus pankadest pakub tavalise hoiukonto avamise võimalust.
Selle saab avada minnes panga esindusse kohale, helistades või
külastades panga kodulehekülge. „Tavapärases“ pangas on hoiukonto
koheselt saadaval. Kui üldiselt on arvelduskonto kaudu võimalik
väljastada tšekke, siis seevastu hoiukontol ei ole tavaliselt tšeki
kirjutamise õigusi ja sellel võib olla suurem sissemakse ja/või
kõrgem päevase miinimumjäägi nõue. Sõltuvalt pangast võib sellel
olla erinevaid nimetusi, nt lühiajaline säästukonto, tähtajaline hoiuse
konto vms. Seda tüüpi konto aitab sul säästa raha oma eesmärkide
jaoks.

  Tavalist säästukontot on väga lihtne luua ja sellega kursis hoida
ning see ei võta palju aega. On viise, kuidas seda samas pangas asuva
arvelduskontoga siduda, et saaksite raha kiiresti ja lihtsalt kahe
konto vahel korraga liigutada. Nende kahe konto ühendamine võib
mõnikord aidata teil vältida arvelduskrediidi tasusid ja arvelduskonto
minimaalseid saldotasusid, kuid see pole alati parim viis.

  Üldiselt on seda tüüpi kontodel väga madal intressimäär. Seega, kui
soovid oma raha enda kasuks tööle panna, võiksid hoida vähem raha
tavalisel hoiukontol.



Veebipõhine hoiukonto

  Ainus viis veebipõhise hoiukonto avamiseks ja sellega toimingute
sooritamiseks on internet (mõnikord telefoni teel, kuid igal juhul
mitte füüsiliselt kohapeal). Sellel on kõrgem intressimäär võrreldes
tavalise hoiukontoga ja sellel ei ole teenustasusid.

  Mõningaid veebipõhiseid hoiukontosid pakuvad samad pangad, mis
pakuvad regulaarseid arveldus- ja hoiukontosid. Teisi veebipõhiseid
hoiukontosid pakuvad pangad, millel pole füüsilisi esindusi ja mis
müüvad finantstooteid ainult veebis. Sellisel juhul võib veebipõhine
hoiukonto olla parem, kui tavaline hoiukonto, kuna see võib teenida
rohkem raha. Veebipõhise hoiukonto avamiseks ei ole vaja
minimaalset sissemakset. Samuti puuduvad sellel igapäevased
saldonõuded ning igakuine hooldustasu, erinevalt paljudest
tavapankadest.



Automaatne hoius

  Paljudel pankadel on automaatsed hoiustamise võimalused, mis
võivad aidata tekitada igapäevase säästmise harjumust. Mõnes
pangas kaasneb sellise hoiustamisega liitumisel ka madalavad
teenustasud.
  Esimene asi, mida pead tegema, on välja mõelda, kuidas soovid
automaatselt hoiustada. See tähendab, et pead valima summa, mille
soovid oma arvelduskontolt hoiukontole automaatselt üle kanda.
Tavaliselt tehakse ülekanne kord kuus samal päeval (välja arvatud
juhul, kui see päev langeb nädalavahetusele või riigipühale).
  Kui palju raha mul tavaliselt iga kuu pärast arvete tasumist alles
jääb? Seda summat saad kasutada selleks, et arvutada, kui palju saad
igakuiselt oma hoiusele lisada. Samas soovitame mõelda sellele, et
osa rahast võiksid kanda ka pensionifondi ja investeerimiskontole.
Sel juhul on kõige parem valida väiksem summa. Koosta eelarve, kui
sa ei ole kindel, kui palju raha saaksid iga kuu hoiukontole kanda.
Võid alustada väikese summaga, näiteks 20 €, ja seejärel lisada
hiljem rohkem.
  Enamik „investeerimisgurusid“ ütlevad, et rikkaks saamise oluline
osa on kõigepealt endale maksmine. Mõned inimesed kardavad võtta
pikaajalist kohustust säästa iga kuu teatud summa. Automaatse
hoiustamise seadistamisel ei pea meeles pidama iga kuu
säästmiseks raha kõrvale panemist. Seda teeb sinu eest pank.



Internetipangandus

  Pangakontori külastamise asemel võimaldab internetipank hallata
raha interneti kaudu, arvuti või mobiilseadet kasutades.

  Saad teha makseid, vaadata kontojääki, kanda raha kontode vahel ja
palju muud ilma kontorisse minemata. Konto avamiseks
internetipangas saad kasutada oma olemasoleva panga veebisaiti või
avada uus konto ainult internetipangas.

  Kui sul on pangakonto juba olemas, siis oled juba internetipanga
kaudu arveldamiseks poolel teel. Peaaegu igal pangal või hoiu-
laeniuühistul on olemas internetipanga kasutamise võimalus. Hea
mõte on registreeruda vähemalt oma panga rakenduse või veebisaidi
kasutajaks. Samuti tasub vaadata ka neid panko, mis tegutsevad
ainult internetis.

  Enne internetipanga kasutamist pead end registreerima kasutajaks.
Enamikul juhtudel piisab, kui minna panga veebisaidile, otsida sõna
„internetipank“ või midagi sarnast ning klõpsata kasutajanime ja
parooli küsimisel nupule „registreeru“. Samudi võid kõike teha oma
mobiilseadmes – lae lihtsalt alla oma panga rakendus ning sisesta
kasutajanimi ja salasõna.



Teenusetõrked

Turvalisus ja identiteedivargus

Internetipanganduse miinused

 Pangandus on muutunudmugavamaks ja ööpäevaringselt
kättesaadavamaks internetipanga ja mobiilirakenduste kaudu.
Internetipangandusel on seevastu olulisi puudusi. Kuigi need
puudused ei pruugi sind võrguteenuste kasutamisest heidutada,
peaksid võimalike probleemide vältimiseks olema neist teadlik.

  Oleme arvutite või lihtsalt intentetipõhiste teenuste kasutamisel
alati süsteemide töökindluse ja tõhususe meelevallas. Kui sinu
internetiteenus ei ole pikemat aega saadaval, piirab see loomulikult
sinu võimalusi kontodele ligi pääseda. Kui panga serverid on maas või
veebileht ei ole plaanilise hoolduse tõttu kättesaadav, ei pääse sa
oma pangateabele internetis ega mobiili kaudu ligi.

  Internetipanga veebileht ja mobiilirakendused peaksid üldiselt
olema turvalised ning pangad uuendavad pidevalt oma
turvaprotokolle. Ükski süsteem pole aga täiuslik ja kontosid saab
lahti muukida, mis viib identiteedivarguseni varastatud andmete
kaudu. Kuigi üldiselt võid kasutada mobiili- või internetipanka julgelt,
peaksid vältima ebaturvaliste võrkude kasutamist ning regulaarselt
uuendama oma paroole.



Piirangud sissemaksetele

Mugav, aga mitte alati kõige kiirem

  Eraisikutel, ning eriti ettevõtetel, võib igapäevaste või igakuiste
mobiilihoiuste piirangute tõttu olla raske teha veebis suuremaid
sissemakseid. Kui oled oma limiidi ammendanud, pead sissemakse
tegemiseks minema kontorisse. Lisaks ei saa alati skaneerida kõiki
tšekke. Näiteks võib veebipõhine sissemaksesüsteem tagasi lükata
käsitsi kirjutatud äritšekid, mille tagaküljel on must joon, mistõttu
on vaja teha kohapeal sissemakse.

  Kuigi panga mobiilirakenduse abil tšeki sissemakse tegemine võib
võtta vaid mõne hetke, pead ikkagi oma raha ootama. Kui
internetipank säästab aega, kuna ei pea kontorisse sõitma või
järjekorras seisma, siis kõik hoiused vaadatakse läbi ja raha
vabastatakse juurdepääsuks vastavalt pangapoliitikale, mis võib
olenevalt hoiustatavast summast võtta aega kuni kolm tööpäeva.



Isikliku kontakti puudumine

Piiratud teenuste arv

  Võimalik, et saad oma üldiste pangandusvajadustega enamasti ise
hakkama. Kui sul aga oma pankuriga isiklikku suhet pole, võib murede
lahendamine olla keerulisem. Kuigi paljud Interneti-panga teenused
sisaldavad klienditeeninduse jaotisi, pead sageli erinevatesse
osakondadesse helistama ja olema ootejärjekorras, enne kui suhtlete
kellegagi, kes ei tunne sinu vajadusi ja finantsajalugu. Kohalik pankur
seevastu on motiveeritud tarbijaid aitama ja isiklikke suhteid looma.

  Kuigi Internetipanga konto võimaldab teha palju asju, näiteks teha
sissemakseid, kontrollida kontojääki ja tasuda arveid, on kasutatavad
teenused piiratud. Võimalik, et saad esitada esialgse taotluse uue
konto või laenu või hüpoteegi saamiseks veebis, kuid peaaegu alati
pead dokumentide allkirjastamiseks ja isikut tõendavate
dokumentide esitamiseks külastama pangakontorit. Samamoodi,
kuigi saad ostude tegemiseks kanda raha arvelduskontole või
deebetkaardile, pead vajaduse korral minema samuti kontorisse või
otsima sularahaautomaati.



Liigse kulutamise risk
  Võimalus kontrollida kontojääki võib viia selleni, et mõned inimesed
ületavad oma arvelduskonto piiranguid. Kontojääk ei pruugi täpselt
kajastada sulle saadaolevat täpset summat, välja arvatud juhul, kui
uurid hoolikalt oma tšekiraamatut või jälgd kustutamata tehinguid.
Kui sa ei jälgi kõiki oma tehinguid, pead pärast pangale raha maksma.



Milliseid finantsasutusi oskad nimetada?
Mis on arveldsukonto ja hoiukonto?
Millised on internetipanganduse miinused?

Kokkuvõte

Pangad on kohad, kus saad oma raha turvaliselt hoida ja kus saad
mõnikord intressi pealt raha teenida. Inimesed peaksid panka valides
mõtlema sellele, kui lihtne on avada hoiu- või arvelduskontot. Veendu,
et leiad enda jaoks sobivad kontojäägi kontrollimise viisid, et sulle ei
ole üllatuseks võlg panga ees, tagasilükatud tehingud või
tagasilükatud tšekid. Oma raha kaitsmiseks elektrooniliste varguste,
identiteedivarguste ja muude pettuste eest on oluline järgida teatud
lihtsaid samme. Nende hulka kuuluvad keerukate paroolide omamine,
PIN-koodi kaitsmine ning interneti- ja mobiilipanga kasutamine ainult
turvalise internetiühenduse kaudu.

Enesehindamise küsimused:
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Union Account," Page 1. Accessed June 28, 2021.

https://www.nerdwallet.com/article/banking/checking-vs-
savings#:~:text=The%20difference%20between%20checking%20a
nd,bill%20payments%20and%20ATM%20withdrawals.
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Moodul 8: Identiteedivargus ja turvalisus

Anna selged juhised mooduli aja, eesmärkide ja väljundite
kohta.
Julgusta aktiivset osalemist.
Parema suhtluse loomiseks suhelge õpilastega otse.
Julgusta küsimuste esitamist.
Tuvastada õppijate küsimused mooduli materjalide kohta.

Mooduli selgitus

 Osalejad saavad teada, mis on identiteedivargus, milliseid andmeid
varastatakse, millised on riskid ja kuidas teavet kaitsta.

Pedagoogiline nõuanne



Arvuti
Ettekanne
Pastapliaats
Harilik pliiats
Lauamäng
Nutitelefon Moneyrec mänguks

Õppevahendid



Sissejuhatus moodulisse
 

Mis on identiteedivargus?

  Identiteedivargus on olukord, kus keegi kasutab sinu identiteeti või
teeskleb sinuna, või paneb toime pettusi või muid kuritegusid sinu
andmeid kasutades. 

  Kurjategijad kasutavad sinu isikut selleks, et avada uus krediitkaart
või pangakonto, hankida mobiiltelefoni-, telekommunikatsiooni- või
kommunaalteenuseid, et osta sinu nimel endale asju. Samuti võivad
nad hankida võltsitud isikut tõendavaid dokumente, et taotleda mis
tahes õigusi või hüvesid, millele on sinul õigus.

 Identiteedivargus ei hõlma mitte ainult kellegi teise volikirja ja
finantsteabe petlikku kasutamist, vaid ka kellegi teise identiteedi
täielikku omastamist. Teise isiku maksekaardi petturlik kasutamine
on levinud identiteedivarguse vormiks.



Kui keegi saab sinu krediitkaardi numbri ja kasutab seda
tehingu tegemiseks, nimetatakse seda krediitkaardipettuseks
(26%).
Teise isiku andmete kasutamine uue konto avamiseks (18%).
Tšeki/pangaveksli vargus, tšeki muutmine ja
sularahaautomaadi juurdepääsukoodide vargus moodustavad
17 % kõigist pangapettustest.
Kellegi teise identiteedi kasutamist töö saamiseks (12%)
peetakse tööpettuseks.
Laenupettus (5 %) on see, kui keegi taotleb laenu kellegi teise
nimel.
Pettuse teel maksusoodustuste või -tagastuste, sotsiaalsete
hüvede, isikut tõendavate dokumentide ja juhilubade saamine
(9 %).
Muu (13 %).

  Kui keegi saab juurdepääsu sinu identiteedile, siis tõenäoline, et ta
teeb järgmist:



Millised andmeid varastatakse?

 Igasugune teave, mis annab varastele juurdepääsu rahalistele
hüvedele, on neile väärtuslik. Teavet, nagu kodused aadressid ja
telefoninumbrid, saab kasutada kellegi teisena esinemiseks.
Sünnikuupäevi ja identifitseerimisnumbreid saab kasutada uue
identiteedi kopeerimiseks või väljamõtlemiseks, mida saab kasutada
uute kontode avamiseks, uue laenu võtmiseks või isegi isikult raha
ülekandmiseks ja varastamiseks.

 Kurjategijatel on rahale otsene juurdepääs, kasutades selleks
kontonumbreid ja maksekaardi andmeid, samuti konto paroole ja PIN-
koode. Meditsiinilisi andmeid, isikuandmeid (nt isikukood, nimi ja
sünnikuupäev) ja muud teavet saab kasutada teenuste saamiseks,
millele sul on õigus. Identiteedivaras kasutab neid teadmisi sinu
matkimiseks, teades piisavalt üksikasju, et veenda teisi, et tegelikult
on tegemis sinuga.

Mis on selle põhjused?

 Kui ohver suudab tuvastada identiteedivarguse põhjuse, siis on
uurimiste kohaselt selleks tavaliselt olnud varastatud rahakotid,
tšekiraamatud ja maksekaardid. Identiteedivarguse toimepanija isik
oli teada 43% ohvritest. 



Tšekid, pangaväljavõtted ja maksekaardi taotlused võidakse
varastada postkastidest. Seda teavet kasutatakse
maksedokumentide võltsimiseks, aadresside muutmiseks ja
krediitkaartide taotlemiseks. Vargad kaevavad läbi eraisikute ja
ettevõtete prügikastid, otsides kasulikku teavet, näiteks kasutusest
kõrvaldatud dokumente, arveid või kõike muud, mis sisaldab isiklikku
teavet.

 Igal aastal on arvukalt näiteid inimestest, kes kaevavad läbi
prügikasti, et otsida isiklikku või salajast teavet. Veelgi
hämmastavam on see, kui lihtne on seda teavet tegelikult leida.
Isikuandmed on väga tulus ja lai turg. Kurjategijad tahavad kogu
maailmas selle teabe eest maksta ja vargad soovivad seda nende
jaoks varastada. Raha meelitab ebaausaid inimesi isikuandmeid
kasumi teenimise eesmärgil müüma.
 Maksekaarditerminale ja sularahaautomaate võltsitakse ning
paigaldatakse seadmeid maksekaardinumbrite ja PIN-koodide
kogumiseks. Mõned vargad kasutavad sotsiaalset manipuleerimist, et
veenda inimesi tegema asju, mida nad tavaliselt ei tee, näiteks
andma isiklikku teavet, kontonumbreid, paroole ja muud
identiteedivarguse toimepanemiseks vajalikku teavet. Tehnilisi
ründeid kasutatakse ka arvutitest ja serveritest andmete
kogumiseks. Need ohustatud arvutid võivad olla kasutaja
personaalarvuti või suure ettevõtte süsteem. Mitmed hiljutised
turvaintsidendid on põhjustanud suure isikliku teabe kadumise.



  Vargad ootavad posti posti kohaletoimetamist ja varastavad siis
posti postkastidest. Nad otsivad kõike, mis näib sisaldavat
isikuandmeid, näiteks krediitkaartide, laenude või muude
finantsteenuste pakkumisi. Nad moonutavad teavet finantsteenuste
kohta, et suunata teenuseid endale (nt võltsitud veebilingid).

  Prügikastide läbiotsimine pole probleem mitte ainult eraisikute,
vaid ka ettevõtete jaoks. Konkurendid on isegi palganud uurijad, kes
otsivad ettevõtte prügist teavet tegevuse, uute tootekujunduste ja
konkurentsiteadmiste või ärisaladuste kohta. Leitud dokumendid
annavad neile palju kasulikku teavet.

1. Risk: Andmepüük & E-post
  Andmepüük on siis, kui kedagi meelitatakse saatma isiklikku teavet
või suunatakse e-posti teel pahatahtlikule veebisaidile.

  Sotsiaalne manipuleerimine on omamoodi andmepüügi vorm. See on
taktika, millega veenda kedagi tegema midagi, mida ta tavaliselt ei
teeks. Inimesi manipuleeritakse saatma salajast ja isiklikku teavet,
kasutades selleks mitut tüüpi meelitusi. Mõned inimesed teevad
tormakaid ja halbu otsuseid suure rahasumma nimel või näiva
kiireloomulisuse tõttu. Selliseid e-kirju saadetakse välja iga päev.



Andmepüügi e-kirjad võivad olla väga loomingulised

 Keegi pöördub sinu poole ja küsib sinu finantsteavet, et pakkuda
osaleda mingis väga tulusas ettevõtmises või sinu enda kaitseks.
Näiteks öeldakse, et sinu konto on kaaperdatud ja pead oma PIN-
koodi kinnitama. Samuti võivad kurjategijad küsida eelnevalt täpset
finantsteavaet, et pakkuda hüpoteeklaenu „peaaegu olematu
intressimääraga“.

2. Risk: Pahavara
  Pahatahtlik tarkvara on tarkvara, mis paigaldatakse sinu arvutisse
sinu teadmata või sinu nõusolekuta. Nuhkvara või klahvilogijad on
terminid, mida kasutatakse isikuandmeid koguvate rakenduste
kirjeldamiseks. Seda tüüpi pahavara on loodud spetsiaalselt
isikuandmete otsimiseks ja paljud kahjuliku tarkvara uuemad
versioonid on loodud lihtsalt isikuandmete otsimiseks.

3. Risk: Kaaperdatud pangaautamaadid
 Sularahaautomaatide ja maksekaarditerminalide vargus on
ülemaailmne probleem. Sularahaautomaatidest ja
maksekaarditerminalidest andmete varastamiseks kasutavad vargad
mitmesuguseid seadmeid, nagu skimmerid, võtme- ja
andmesalvestajad ning kaamerad. Mõned kasutavad isegi põhilisi
tähelepanu hajutamise ja jälgimise tehnikaid sinu jälgimiseks, kui
sisestad oma maksekaardi koodi. Pettused on moodsa tehnoloogia
kasutusele võtmisega vähenenud, kuid vargad on kätte maksnud uute
strateegiatega.



Enda kaitsmine

1.  Kaitse oma informatsiooni

  Eeltoodule tuginedes on ilmne, et iga infokuld, mis sisaldab sinu
isikuandmeid, peaks olema kaitstud. Kuna varastatud rahakotid ja
dokumendid on kõige levinumad identiteedivarguse vahendid, näib
mõistlik vähendada võimalust, et keegi need varastab.

  Kui sa ei vaja mõnda dokumenti või krediitkaart, siis jäta see lihtsalt
koju. See vähendab võimalust, et varas sinu teavet varastab, ja kui
sinu rahakott varastataksegi, väheneb oluliselt sinu kaartide
tühistamiseks ja kahju vältimiseks kuluv aeg.

  Maksekaardi numbrid kirjutatakse sageli paberkviitungitele. See
teave on äärmiselt tundlik ja sellega tuleks ettevaatlikult ümber
käia. Ära jäta kunagi kviitungit poodi, restorani või rongijaama. Varas
võib seda teavet kasutada sinu identiteedi varastamiseks või sinu
telefoninumbri abil maksete tegemiseks.

  Kõik isikuandmeid sisaldavad seadmed tuleks lukustada. Ära kunagi
jäta seda järelevalveta. Tee nimekiri kõigist seadmetest, kuhu
salvestad isiklikku teavet. Kasuta ainult neid seadmeid, mis on tõesti
vajalikud andmete salvestamiseks. Taga oma arvuti varukoopiate
turvalisus, kuna need võivad sisaldada sinu isiklikku teavet.



Viiruse- ja nuhkvaratõrjetarkvara
Rämpsposti- ja andmepüügivastased e-kirjade filtreerimise
tööriistad
Isiklik tulemüür
Veebibrauseri lisad, mis hoiatavad pahatahtlike saitide eest
Uuenda regulaarselt arvuti operatsioonisüsteemi ja
turvatarkvara

2. Taga oma arvuti turvalisus
  
  Kui kasutad turvatööriistu õigesti, saad vähendada oma haavatavust
ohtliku isikuandmeid otsiva pahavara suhtes. Samuti piirab see
ründaja võimalusi sinu masinasse sisse murda ja teavet otsida. Need
tööriistad aitavad sul tuvastada ka kahtlasi veebisaite, mis võivad
sisaldada kahjulikku pahavara või on teadaolevalt
andmepüügipettuste sihtmärgid.

Paigalda ja hoolda asjakohaseid turbetööriistu

3. Kindulsta postkast ja prügikast

  Välista võimalus, et keegi sinu teie prügikastidest isiklikku teavet.
Isikuandmed, aegunud või tühistatud krediitkaardid,
finantsdokumendid ja muud isikuandmeid sisaldavad dokumendid
tuleks purustada. Mõistlik on hankida kvaliteetne purustaja. Pea nõu
kohaliku postkontoriga, et saada teavet postkasti kaitsmise parimate
viiside kohta.



Hoia postkast lukustatuna
Ära jäta kirju postkasti pikaks ajaks
Saada kirjad välja postkastist

Pangakonto väljavõtted
Krediitkaardipakkumised
Kõik isiklikku teavet sisaldavad kirjad

  Kaalu postkasti kasutamist postkontoris, kui seda ei saa lukustada.
Kirjade jätmine postkasti võib meelitada ligi vargaid, kes varastavad
arveid, maksetšekke ja muid isikuandmeid sisaldavaid dokumente.
Vargad vahetavad isegi tšekke, et saaksid need enda kasuks
lunastada.

Kaitse oma postkasti

Purusta kõik olulised dokumendid, mida kavatsed ära visata

4. Hoia informatsiooni privaatsena

 Ehkki võib tunduda, et isikuandmine mittejagamine on elementaarne,
oleksid šokeeritud, kui kui teaksid, kui sageli me seda teeme. Kas
pole tõsi, et 43 protsenti kõigist identiteedivargustest paneb toime
keegi meile tuttav? Millal andsid viimati kellelegi oma parooli või
laenasid oma krediitkaarti? Kui sageli jagad sõpradega isiklikku
teavet, mida võidakse kasutada sinu identiteedi varastamiseks?



Ettevõtted ei palu kunagi e-posti teel parooli või PIN-koodi
saatmist.
Kui keegi helistab ja küsib isiklikku teavet (nt pangast või
politseist), siis küsi, kas saad talle tagasi helistada. Seejärel
helista tagasi telefoninumbril, mille kohta tead, et see on õige.
Kui see pole nõutav, siis ära kirjuta ühelegile dokumendile
maksekaardi ega muid identifitseerimisnumbreid.
Ära kunagi laena kellelegi oma maksekaarte või
isikutunnistust.

  Seda teavet tuleks hoida saladuses. Paroole ja PIN-koode ei tohi
kunagi jagada kolmandate osapooltega. Isikuandmeid ei tohi kunagi
dokumentidele jätta. Ära kunagi postita neid internetti. Enne kui
jagad suhtlusvõrgustikes isikuandmeid, mõtle järele. Mõtle, mida
keegi selle teabega teha saaks. Mõtle, kas jagaksid seda teavet
tavalise võõra inimesega. Isikliku teabe privaatsena hoidmine on
parim turvalisuse näpunäide.

Ära kunagi jaga oma isikuandmeid

5.Kaitse oma paroole

 Ära hoia isiklikku teavet kuskil, kus see oleks teistele
juurdepääsetav. Paroole ja PIN-koode ei tohiks hoida raha- ega
käekotis, kuna need on varaste jaoks populaarne sihtmärk. Nende
hoidmine sinu maksekaardiga samas kohas võimaldab kurjategile
kohest ligipääsu sinu kontodele



Ära jaga kellegagi paroole ega PIN-koode!
Muuda sageli oma konto paroole.
Ärge kasuta tavalist või kergesti äraarvatavat salasõna ega
PIN-koodi.
Ära hoia paroole või PIN-koode rahakotis.
Ära lase tesitel vaadata üle õla, kui sisestad oma paroole. 

Mis on identiteedivargus?
Milliste riskidega võid kokku puutuda?
Kuidas saad kaitsta oma informatsiooni?

 Pangaautomaati või maksekaardiautomaati kasutades ole
ettevaatlik võõraste inimeste suhtes, kes piiluvad üle õla või lihtsalt
viibivad sinu läheduses. Kui sa ei saa ühes terminalis oma andmeid
privaatselt sisestada, siis pigem mine teise terminali või
sularahaautomaati. Ajakulu on väike ebamugavus võrreldes
tagajärgedega, mis võivad kaasneda identiteedivargusega.

Hoia paroolid ja PIN-koodid privaatsena

Enesehindamise küsimused:

Kasutatud kirjandus

https://www.cibc.com/en/privacy-security/banking-fraud/frauds-
and-scams/identity-fraud-and-theft.html
http://ec.europa.eu/internal_market/fpeg/docs/id-theft-
report_en.pdf
https://www.enisa.europa.eu/
http://www.identity-theft.org.uk/
http://www.cifas.org.uk/
http://www.cardwatch.org.uk/



Moodul 9: Finantsriskide haldamine

Anna selged juhised mooduli aja, eesmärkide ja väljundite
kohta.
Julgusta aktiivset osalemist.
Parema suhtluse loomiseks suhelge õpilastega otse.
Julgusta küsimuste esitamist.
Tuvastada õppijate küsimused mooduli materjalide kohta.

Mooduli selgitus

 Osalejad saavad aru, mis on finantsriskide juhtimine ja õpivad
tundma finantsriskide juhtimise protsessi põhilisi etappe. Nad
arendavad oskusi, mis on seotud finantsriskide juhtimise
strateegiate ja tehnikate rakendamisega ning saavad aru
finantsriskide juhtimise strateegilise plaani eelistest ja
ebaõnnestumistest.

Pedagoogiline nõuanne



Arvuti
Ettekanne
Pastapliiats
Paber
Lauamäng

Õppevahendid



Halb likviidsus
Suur võlakoormus
Ebapiisav informatsiooni otsuste tegemiseks
Ebapiisav juhtimine
Muutused intressimäärades
Suure riskitasemega turutehingud või investeeringud

Sissejuhatus moodulisse
 

  Ülemaailmne finantskriis tekitas kõrge võlakoormuse, mis koos
aeglase majanduskasvuga on loonud ebastabiilse globaalse
majanduskeskkonna. Selle tulemusena on ettevõtted muutunud
haavatavamateks paljude riskide suhtes.

 Finantsteaduses on üldteada, et riskid on omased igale
äriettevõttele. Nad kujutavad endast iga ettevõtte peamist muret ja
nende põhjuseid võib olla mitmeid, näiteks:

  Finantsriskidel on teistega võrreldes suurim mõju äritegevusele,
kuna need mõjutavad peamiselt rahavoogusid ja põhjustavad rahalist
kahju ettevõtetele. Finantsriskid tulenevad üldjuhul ebastabiilsusest
ja kahjudest finantsturul, mis on põhjustatud aktsiahindade,
vahetuskursside, valuutade, intressimäärade ja muust liikumisest.
Finantsriskide all võib mõista tõenäosust saada turumuutuste tõttu
negatiivne ja ootamatu tulemus.



likviidsusrisk,
tururisk,
krediidirisk,
tegevusrisk 
mainerisk.

Finantsriskide liigitamiseks on palju võimalusi. Üks lähenemisviis on
jagada finantsrisk viide suurde kategooriasse, sealhulgas:

1.
2.
3.
4.
5.

  Finantsriskide ennetamiseks ja pideva tululekke peatamiseks
töötatakse pidevalt välja strateegiaid. Nende strateegiate eesmärk
on strateegiliselt juhtida ettevõtete finantsriske, kasutades mitmeid
finantsinstrumente ja finantsriskide juhtimise plaane.

  Enne riskijuhtimise ja riskijuhtimise strateegiate käsitlemist on
väga oluline kindlaks teha, millised on üldse riskide tüübid.



Finantsriskid: tüübid

Likviidsusrisk

  Likviidsusrisk viitavad ettevõtte võimele muuta oma varad korral
hõlpsasti sularahaks. Kaks likviidsusriski tüüpi on rahastamise
likviidsusrisk ja varade likviidsusrisk. Varade likviidsus näitab, kui
hõlpsalt saab ettevõte oma varasid rahavoogudeks muuta, ja rahaline
likviidsus viitab igapäevasele raha sisse- ja väljavoolule. Tavaliselt
tekib risk siis, kui ettevõttel puudub ostjate vähesuse või
ebaefektiivse turu tõttu likviidsus ning ta ei suuda oma kulusid katta
ega oma äri ajada.

 Tavaliselt saab likviidsusriski vähendada ettevõtte andmepõhise
analüüsi abil. Investorid ja riskijuhid kasutavad ettevõtte riskitaseme
üle otsustamisel likviidsuse mõõtmise suhtarvusid. Nad võrdlevad
sageli lühiajalisi kohustusi ja likviidseid varasid, mis on loetletud
ettevõtte finantsaruannetes. Kui ettevõttel on liiga suur
likviidsusrisk, on ta kohustatud oma varad maha müüma, leida mõni
muu viis vaba raha ja võlakohustuste ebakõla vähendamiseks või
lisatulu toomiseks.



Tururisk

  Tururiskid viitavad olulistele muutustele konkreetsel finantsturul,
kus ettevõte konkureerib. Tururiske põhjustavad näiteks
hinnamuutused, intressimäärad, vahetuskursi muutused,
geopoliitilised sündmused ja neid ei saa vältida hajutamise teel ning
need mõjutavad kogu turu toimimist üheaegselt. See võib ettevõtte
turgu oluliselt mõjutada. Levinumad tururiskide liigid on
intressimäärarisk, aktsiarisk, valuutarisk ja kaubarisk.

  Tururiski mõõtmiseks kasutavad investorid ja analüütikud Value-at-
risk (VaR) meetodit. VaR meetod on statistiline riskijuhtimise
meetod, mis kvantifitseerib aktsia või portfelli võimaliku kahjumi
ning selle võimaliku kahju tekkimise tõenäosuse. Beeta on veel üks
oluline riskimõõdik, kuna see mõõdab väärtpaberi või portfelli
tururiski võrreldes turuga tervikuna.



Krediidirisk

  Krediidirisk on risk, et laenuvõtja või klient ei suuda maksta oma
võlgu või sooritamata makseid. Kui ettevõtted annavad äritegevusele
krediiti, võivad neil tekkida võimalikud krediidiriskid, sest laenatud
raha koos põhiosa kaotamisega ning täiendavate tegurite mõjul, nagu
intressikaotus, inkassokulude suurenemine jne, võivad viia
maksejõuetuseni. See võib juhtuda nii müüjate kui ka tarnijatega.
Seetõttu peab ettevõte tagama, et tal oleks piisavalt rahavooge, et
arveid õigeaegselt tasuda. Vastasel juhul lõpetab enamik tarnijaid
ettevõttega äritegevuse.

  Üks lihtsamaid viise krediidiriski vähendamiseks on potentsiaalse
kliendi või laenuvõtja krediidikontroll. Ettevõtted peaksid hankima
kindlustuse, hoidma varasid tagatisena või laskma võlga
garanteerida kolmandal isikul. Teine võimalus, mille eesmärk on
vähendada klienditasude tasumata jätmisest tulenevat krediidiriski,
on nõuda ettemakseid, tasumist kauba kättesaamisel enne kauba
üleandmist või mitte anda laenu enne, kui stabiilne ärisuhe on
loodud. Lisaks kasutavad finantsanalüütikud turu krediidiriski
taseme määramiseks tootluse vahe vaatlemist.



Tegevusrisk

  Tegevusriskid võivad esineda igas ettevõttes kuna nad tekivad
ettevõtte tavapärase tegevuse tulemusena. Risk viitab olukorrale,
kus ettevõtte ärimudel, kasv või turundus on ebapiisavad, valed või
ebatõhusad. Siia alla võib liigitada ka muid riske, nagu turvariskid,
juriidilised riskid, keskkonnariskid ja füüsilised riskid. Erinevalt teist
tüüpi riskidest ei ole tegevusriskid tulust tingitud, need ei teki
teadlikult ega ole täielikult kõrvaldatavad. Selle ajani, kuni inimesed,
protsessid ja süsteemid ei ole täiuslikud, jääb tegevus risk püsima.
Tegevusriske on võimalik maandada riskitaluvuse piires. Seda
tehakse potentsiaalsete täienduste maksumuse ja nende eeliste
võrdlemise teel.



Mainerisk

  Mainerisk on sotsiaalse kapitali, turuosa või finantskapitali kaotus,
mis tuleneb ettevõtte maine kahjustamisest. Mainerisk võib tekkida
ettevõtte tegevuse, töötajate tegevuse või muude kolmandate
isikute, näiteks ühisettevõtte partnerite või tarnijate tegevuse
tulemusena. Maineriski suurimaks probleemiks on see, et see võib
tulla ootamatul ajal ootamatust kohast. Mainerisk võib kujutada
endast ohtu suurimate ja paremini juhitud ettevõtete ellujäämisele
ning võib põhjustada kaotusi miljonite või isegi miljardite ulatuses.
Ettevõtte või selle kõrgete juhtide kriminaaluurimine,
eetikarikkumised, jätkusuutlikkuse poliitika puudumine või toodete,
klientide või töötajate ohutuse ja turvalisusega seotud probleemid on
kõik näited sellest, mis võib kahjustada ettevõtte mainet.

 Maineriski maandamiseks peavad ettevõtted omama häid
juhtimistavasid ning olema läbipaistvad, sotsiaalselt
vastutustundlikud ja keskkonnasõbralikud. Lisaks saab riski
maandada kiirete kahjutõrjemeetmetega, mis on praegusel
kiirsuhtluse ja sotsiaalmeedia võrgustike ajastul hädavajalikud.
Näiteks võib veebipõhine mainehaldustarkvara aidata ettevõtetel
jälgida, mida tarbijad ülevaatesaitidel, sotsiaalmeedias ja
otsingumootorites brändi kohta ütlevad. Selle tulemusena saavad
ettevõtted oma klientidelt kiiret tagasisidet ja nad saavad
arvustustele vastata.



Finantsriskide juhtimine
  
  Realistlik ja mõistlik riskijuhtimine on eduka ettevõtte juhtimise
oluline aspekt. Ettevõtte juhtkonnal on erinevad riskikontrolli
võimalused. Mõningaid riske on võimalik otseselt juhtida ja teised
riskid on suures osas väljaspool ettevõtte juhtkonna kontrolli.
Ettevõtluse jaoks on parimaks võimaluseks püüda ennetada
võimalikke riske, hinnata võimalikku mõju ettevõttele ja olla valmis
reageerima negatiivsetele sündmustele.

Finantsriskide juhtimine: definitsioon

  Finantsriskide juhtimine on protsess, mille käigus tuvastatakse
riske nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt, analüüsitakse neid ja
tehakse investeerimisotsuseid, kus neid kas aktsepteeritakse või
proovitakse maandada. Selle tulemusena võib finantsriskide
juhtimine peatada tulude lekkimist.



Finantsriskide juhtimine: protsess
  
  Finantsriskide juhtimise protsess on pidev. Igal ettevõttel peaks
olema oma strateegiline plaan finantsriskide ja kahjude ohjamiseks.
Riskijuhtimise plaanid ja strateegiad sõltuvad suuresti ettevõtte
tüübist, ärikeskkonnast, turuväärtusest ja tuludest. Turu muutudes
tuleb riskijuhtimise plaane muuta ja täiendada. Riskijuhtimiskavade
täpsustused peavad kajastama muutusi ärikeskkonnas, ootusi
turukursside kõikumisele ja rahvusvahelisi poliitilisi tingimusi.
Üldiselt võib finantsriskide juhtimise protsessi kokku võtta nelja
etapiga.



Finantsriskide juhtimise protsessi tüüpilised etapid

Ettevõtte finantsriskide tuvastamine ja prioritiseerimine

  Finantsriskide juhtimise protsessi esimene samm on tuvastada
riskid, millega ettevõtte oma tegevuskeskkonnas kokku puutub ja
millel on negatiivne mõju ettevõtte projektidele või selle tulemustele.
Riskide tuvastamise eesmärk on anda juhatusele ülevaade ettevõtte
likviidsusest, võlgadest ja kaubahinna tundlikkusest. Lisaks on
oluline üles märkida kõik rahavoogude andmed, et uurida nende
kõikumist. Kui ettevõttel on kasutusel riskijuhtimislahendus,
sisestatakse kogu see teave otse süsteemi. Selle lähenemisviisi
eeliseks on see, et need riskid on nüüd nähtavad kõigile ettevõttes,
kellel on juurdepääs süsteemile.



Ettevõtte riskitaluvuse taseme määramine

  Finantsriskide juhtimise protsessi teine   etapp on riskide
analüüsimine ja nende ulatuse määramine. Samuti on oluline mõista
seost riskide ja erinevate ettevõttesiseste tegurite vahel. Riski
tõsiduse kindlaksmääramiseks on vajalik uurida, kui palju
ärifunktsioone see võib mõjutada. On riske, mille realiseerumine võib
viia kogu ettevõtte ummikseisu. Samas on ka riske, mille mõju on
küllaltki väike. Riskijuhtimise strateegia rakendamisel on üks
olulisemaid etappe riskide kaardistamine erinevates dokumentides,
poliitikates ja protseduurides. Selle tegemisel on riskid kajastatud
juba ettevõtte erinevates süsteemides, mis annavad finantsjuhile
teada iga riski kaugeleulatuvad mõjud.

Rakenda riskijuhtimise strateegiat vastavalt ettevõte
poliitikale

  Kui riskidest on saavutatud selge arusaam, tuleks rakendada
asjakohaseid strateegiaid, et vähendada iga riski tõenäosust ja/või
mõju. Kavandatavad meetodid peavad olema kooskõlas ettevõtte
poliitikaga ja tagama, et protsess ei ohverdaks ettevõtte eesmärke.



Jälgi, mõõda ja määra uuesti

  Riskide mõõtmine ja vastav aruandlus annavad ettevõtte
otsustajatele teavet otsuste elluviimiseks ja tulemuste jälgimiseks
nii enne kui ka pärast riskide vähendamise strateegiate elluviimist.
Kuna riskijuhtimine on kestev protsess, võivad tekkida uued riskid,
olemasolevad riskid võivad suureneda ja väheneda või hoopiski ära
langeda. Võimalike riskide pidev jälgimine tagab uute meetmete
kasutuselevõtu uute riskide ohjamiseks nende ilmnemisel. Lisaks
saab aruandlust ja tagasisidet kasutada süsteemi täiustamiseks,
tehes vajaduse vastavaid muudatusi. Strateegiaid tuleb muuta või
täiustada, et need oleksid asjakohased ja tõhusad.

Finantsriskide juhtimise strateegiad

  Pärast riskijuhtimise protsessi ja riskide tuvastamist peab ettevõte
valima riski käsitlemiseks sobiva strateegia. Tavaliselt on
riskijuhtimise strateegiad järgmised:



Riski vältimine

  Ettevõttele vastuvõetamatud riskid, mida ei ole võimalik maandada,
võivad nõuda muudatusi ettevõtte protsessides. Ettevõte võib
otsustada tegevust mitte alustada ega jätkata või kõrvaldada
riskiallikas või sellega kokkupuute.

Riski aktsepteerimine

 Kui risk jääb ettevõtte riskitaluvuse piiresse, võib riski
aktsepteerimine olla õigustatud ilma selle maandamiseks erilisi
jõupingutusi tegemata.

Riski jälgimine

  Jälgi muutusi, mis mõjutavad riski olemust ja/või tagajärgi ning ole
valmis nendega tegelemiseks, (passiivne vaatlus).

Riski maandamine

 Ennetava strateegia rakendamine hõlmab meetmeid ja tegevusi,
mille eesmärk on riski mõju või tõenäosuse minimeerimine (nt
programmi nõuete, rahastamise või ajakava kohandamine). Eesmärk
on viia riskitase organisatsiooni riskitaluvuse piiridesse, et oleks
võimalik aktsepteerida mis tahes jääkriski. Teatud riski jaoks valitud
maandamismeetmeid võib rakendada organisatsiooni mitmel tasandil
(aktiivselt).



Riski ülekandmine

Ettevõtted, kes ei soovi või ei suuda riski aktsepteerida, vältida või
maandada, võivad otsustada konkreetsete meetmetega riski üle
kanda teisele sidusrühmale (nt riski jagamine kindlustuse kaudu,
riski üleandmine partneritele, kelle riskianalüüs võimaldab neil
eesmärke ellu viia). Riski ülekandmine ei vähenda sündmusega
seotud tõenäosust, kahju ega riski, vaid hüvitab kahju
organisatsioonile.

Finantsriskide juhtimise tehnikad

 Ettevõte peaks suutma riskijuhtimise strateegia raames välja
töötada meetodeid, et suuta tõhusalt mõjutada võimalikke
finantsriske ja likviidsuse puudumist. Mõned finantsriskide juhtimise
tehnikad:

Sobiva kindlustuse olemasolu

 Ettevõte vajab kindlustust, et maandada kahjusid, mida ei ole
võimalik asendada. Firma kindlustusraha ei kasutata väiksemateks
kulutusteks, vaid suuremate kindlustusmaksete tegemiseks.
Kindlustus peaks kaitsma nende kahjude eest, mida ei ole võimalik
korvata.



Piisava hädaabifondi hoidmine

Ettevõtte investeeringute mitmekesistamine

 Hädaabifondid toimivad „kaitsemüürina“ ootamatute finantsriskide
vastu. Kahekordse hädaabifondi hoidmine võimalike rahaliste
kaotuste ja suurte riskide jaoks võimaldab ettevõttel katta kõik
ootamatud kulud 5-6 kuu vältel.

 Investeeringute hajutamine on oluline finantsplaneerimise
strateegia, mis vähendab laostumise tõenäosust. Ettevõte peab
tegema mitmekülgseid investeeringuid, et saavutada
„investeerimiskindlustus“, mis on suunatud ootamatute kulude või
kahjude katmiseks.



Kui ettevõte arendab pidevalt riskijuhtimise strateegilisi
plaane, siis tõuseb ka finantsriskide juhtimise efektiivsus.

Riskijuhtimise strateegilise plaani sobivate vahendite eesmärk
on tagada võimalike riskide selge mõistmine ja teadvustamine.
Finantsriskide juhtimise eeliseks on ka riskikontrolli taseme
tõstmine ja tõhusamate probleemide lahendamise protsesside
arendamine.

Ettevõtted peavad olema teadlikud peamisest riskist, millega
tuleb toime tulla kõigi riskijuhtimise protsessi käigus
tuvastatud riskide hulgast. Selle tulemusena saavad nad
vastavalt ette valmistuda. Võimalik, et riskijuhtimisprotsess on
kulukas, kuid sellest saadav kasu ületab kulud. Selle veel üheks
eeliseks võib pidada seda, et kuna riskid kas säilitatakse või
kantakse üle sõltuvalt ettevõtte suutlikkusest riskiga toime
tulla ja teised ettevõtted saavad vältida vastutuse võtmist.

Finantsriskide juhtimise eelised

 Finantsstabiilsus on üks peamisi tagatisi, mis võimaldab ettevõttel
hoida oma positsiooni oma valdkonnas. Finantsriskide juhtimine ei
tohiks mitte ainult jälgida ettevõtte tehinguid ja rahavoogusid, vaid
ka kaitsta ettevõtet võimalike finantsriskide eest. Ettevõtted saavad
kasu oma finantsriskide juhtimisest, näiteks:



Ebasobivate mõõdikute kasutamine

Tõrked finantsriskide juhtimises

 Ebaõnnestumised finantsriskide juhtimises kinnitavad, et
riskijuhtimine on keeruline protsess. Kui strateegiaid ellu viia
vastavalt ettevõtte poliitikale, võib see olla väga tõhus vahend
riskide maandamiseks. Sellegipoolest peaksid riskijuhid olema
teadlikud ebaõnnestumise võimalusest. Riskijuhtimise tõrkeid on viit
tüüpi:

 Riskimõõdiku kasutamine võib finantsriskide juhtimise strateegias
avaldada negatiivset mõju. Näiteks VaR on populaarne riskimõõdik,
kuid selle puuduseks on see, et see võib näidata ainult suurimat
kahju, mida ettevõte ise eeldab, kuid see ei suuda arvestada
mõõdikut ületavate kahjude jaotust. Sellest tulenevalt ei taga VaR-i
kasutamine riskijuhtimise edukust. Lisaks sõltub VaR-i rakendamise
efektiivsus ka finantsturu rahavoogudest. Selle põhjuseks on asjaolu,
et kui ettevõte nõuab portfelli, millega ei saa kaubelda, ei ole
igapäevane VaR-i mõõt portfelli riski mõõt, sest portfell jääb
ettevõttele oluliselt pikemaks ajaks.



Teadaolevate riskide vale mõõtmine

Ettevõtte juhatuse riskidest mitteteavitamine

 Riskijuhid teevad mõnikord vigu kahjude võimalikkuse või suuruse
hindamisel. Samamoodi võivad nad kasutada valet jaotust. Kuigi
paljude positsioonidega ettevõtte puhul võib iga positsiooniga seotud
jaotuse hinnang olla õige, võib erinevate positsioonide vaheline
korrelatsioon olla valesti mõõdetud. Teadaoleva riski väärmõõtmine
on riskijuhtimises tavaline probleem.

 Riskijuhid annavad teavet ettevõtte riskipositsiooni kohta
tippjuhtkonnale ning seejärel määravad kindlaks ettevõtte
riskistrateegia. Kui riskijuht ei suuda seda teavet tõhusalt edastada,
võib otsustajatel tekkida liiga optimistlik ettekujutus ettevõtte
riskipositsioonist või nad võivad teha vale otsuse näiteks ettevõtte
investeerimisvõime kohta.



Ebaõnnestumine riskide jälgimisel ja juhtimisel

Finantsriskide juhtimise tarkvara

 Riskijuhid ei suuda alati kõiki muutusi väärtpaberite riskinäitajates
tabada ja meetmeid vastavalt kohandada, kuna riskid võivad muutuda
liiga kiiresti. Seetõttu ei suuda riskijuhid neid alati hinnata ja
tõhusalt maandada.

 Olemas on arvukalt finantsriskide juhtimise tarkvarasid, mis
võimaldavad ettevõtetel täita oma kohustusi ning täiustada oma
krediidimudeleid. Mõned finantsriskide haldamise tarkvara ja
andmete hindamisega seotud tööriistad on D&B krediit, Kyriba ja
FinScan.

 Ettevõtete jaoks on äärmiselt oluline luua raamistik, mis hõlbustab
peamiste riskiliikide tuvastamist ja kvantifitseerimist, ning sätestab
peamised strateegiad ja tehnikad, mida ettevõte nende riskide
haldamiseks kasutab. Tulu ja kasum riskist lahutamatud.

 Teadmised finantsriskidest võivad aidata ettevõtetel valida
erinevate investeerimisviiside vahel. Finantsriskide juhtimise
tähtsust suurendab üha kiirenev globaliseerumine ja sellega seotud
ettevõtete piiride laiendamine, sealhulgas uutel turgudel
tegutsemiseks ning uute äripartnerite leidmiseks.



Millised on finantsriskide juhtimise protsessi tüüpilised
etapid?
Millised on finantsriskide juhtimise eelised?
Millist finantsriskide juhtimise tarkvara tunned?

Enesehindamise küsimused
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Mooduli selgitus

  Rahanduslik kirjaoskus on teadmiste kogum sellest, kuidas raha
teenitakse, kulutatakse ja säästetakse, ning ja oskus kasutada
rahalisi vahendeid otsuste tegemiseks. See on võime mõista ja
õigesti rakendada finantsjuhtimise oskusi. Tõhus
finantsplaneerimine, võlgade nõuetekohane haldamine, intresside
täpne arvutamine ja raha ajaväärtuse mõistmine on kõik
finantskirjaoskuse tunnused.

 Käesolev moodul on heaks võimaluseks kohandada õppekava
üksikisiku jaoks. Kui osalejatel on endiselt kahtlusi õppekava isikliku
finantsjuhtimise aspektide osas, siis on neil võimalik need tuvastada
ning omandada oskused, mis võimaldavad neil leida
koolitusprogramme, et lisada õppimisele pikaajaline mõõde.

 Kuna mooduli põhirõhk on õppimise kohandamisel üksikisikule,
korraldab juhendaja osalejatele mängupõhise tegevuse, et tuvastada
finantskirjaoskuse aspektid, millega neil esineb kõige rohkem raskusi
(jaotatuna käesoleva õppekava mooduliteks).

Moodul 10: Individuaalsete rahandusliku
kirjaoskuse koolitusprogrammide leidmine



Pedagoogiline nõuanne

 Läbiviijad õpetavad osalejatele rahandusliku kirjaoskuse
kontseptsiooni ning selgitavad välja peamised valdkonnad, milles nad
tunnevad end kõige ebakindlamalt. Antud moodulis õpivad osalejad
leidma koolitusi enda jaoks olulistes valdkondades oma
asukohas/koduriigis ja veebis. See tagab vahendid finantsalaste
teadmiste ja oskuste järjepidevaks täiendamiseks.

  Koolitajad peavad mõistma, et paljudel NEET-aastastel naistel on
rahalisi raskusi ja neil ei pruugi olla rahalisi vaheneid hariduse eest
tasumiseks. Õnneks on olemas väga palju erinevaid tasuta
õppematerjale, mida juhendaja peaks teadma, et vajadusel suunata
osalejaid. 

 Nagu alati, on oluline võimaldada osalejatel oma õppimist iseseisvalt
kontrollida, st nad peaksid otsima ja leidma võimalused
finantskirjaoskuse täiendamiseks oma kodukohas ja veebis. Kui neil
on sellega raskusi, võib koolitaja neid suunata kasutama järgmiseid
võimalusi:

Tasuta materjalid

 Avatud ülikool on suur platvorm nii tasuta kui ka tasuliste kursuste
jaoks.



Isiklik finantsjuhtimine

Veebilehel tuleb valida rippmenüü jaotisega „Raha ja äri”. Siit leiad
laia valiku koolitusi, mis käsitlevad mõningaid rahandusliku
kirjaoskuse põhikomponente. Näiteks pakutakse selliseid kursuseid
nagu "investeeringute haldamine", "oma raha haldamine" ja
"hüpoteeklaenude mõistmine".

„Udemy“ on üks maailma suurimaid haridusplatvorme, mis pakub laia
valikut kursusi kõigi rahandusliku kirjaoskuse komponentide kohta.

Youtube’i saab samuti kasutada tasuta õppimis- ja arenguvõimaluste
platvormina.

NB! Kaasata tuleb kõik võimalikud kursused iga teema kohta, v.a
äriplaneerimise ja eelarve koostamise teemade kohta. 

Koolituste näited

Koolitaja võib viidata järgmistele võimalustele, kui osalejad ei suuda
iseseisvalt leida sobivaid õppimisvõimalusi.

Tasuta materjalid:
https://www.themuse.com/advice/13-free-classes-to-help-you-
manage-your-personal-finances-like-an-adult

https://www.themuse.com/advice/13-free-classes-to-help-you-manage-your-personal-finances-like-an-adult


Maksuda haldamine

Kreedit ja deebet

Tasuta materjalid:
https://www.udemy.com/course/get-out-of-debt-fast/
https://www.udemy.com/topic/tax-preparation/free/
https://www.open.edu/openlearn/mod/oucontent/view.php?
id=99046&section=1

Tasuta materjalid:
https://www.freebookkeepingaccounting.com/credit-control-
course-free
https://www.youtube.com/watch?v=yl2jlLyszvc
https://alison.com/course/introduction-to-managing-your-
personal-finance-debts-revised

Tasulised materjalid:
https://www.udemy.com/course/get-out-of-debt-fast/

https://www.udemy.com/topic/tax-preparation/free/
https://www.open.edu/openlearn/mod/oucontent/view.php?id=99046&section=1
https://www.freebookkeepingaccounting.com/credit-control-course-free
https://www.youtube.com/watch?v=yl2jlLyszvc
https://www.udemy.com/course/get-out-of-debt-fast/


Ettekanne
Pastapliiats
Arvuti
Paber ja pabertahvel
Nutitelefonid

Õppevahendid



Isiklike rahaasjade haldamine
Tulude ja kulude planeerimine
Finantstervise mõiste
Säästmine ja investeerimine
Kreedit ja deebet
Maksude haldamine
Tavapangandus ja elektrooniline pangandus
Identiteedivargus ja turvalisus
Finantsriskide haldammine
Ettevõtluse alustamise äriplaani komponentide ja eelarvete mõistmine 

Sissejuhatus moodulisse

 Esimene tegevus on lühiülevaate andmine moodulist, milles
näidatakse kasulikke oskusi, mida osalejad õpivad. Esimese tegevuse
ajal jagatakse osalejad väikestesse, vähemalt kaheliikmelistesse
rühmadesse. Iga rühm peab rahandusliku kirjaoskuse mõiste ühe
lausega kokku võtma. Seejärel esitavad nad oma lause, põhjendades
oma valikut. Iga lause paigutatakse pabertahvlile või virtuaalsele
tahvlile, et see oleks osalejatele igal ajal nähtav. 

 Seejärel teeb läbiviija ettekande selle kohta, mis on rahanduslik
kirjaoskus. See võib olla lihtsalt iga mooduli lühike ülevaade,
sealhulgas järgmine:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

  Seejärel teevad osalejad kindlaks, millised teemad valmistavad neile
kõige rohkem raskusi.



 Koolitaja rühmitab osalejad erinevate valikute alusel.

 Mooduli keskel tuleks teha üks virgutusharjutus õppeprotsessi
soodustamiseks. 

  Seejärel kasutavad osalejad internetti, et leida koolitusi enda jaoks
huvitavas teemas. Samuti tuleks julgustada kasutama selleks
erinevaid mobiilirakendusi. Iga rühm tutvustab oma tulemusi
ülejäänud rühmale.

 Koolitaja märgib üles iga rühma tulemused teistele osalejatele
nähtavas kohas. Julgusta osalejaid tegema sellest fotot. See
võimaldab neil kasutada teiste poolt leitud koolitusi ja/või tarkvara.

 Mooduli lõpuks osalevad NEET-naised rühmaarutelus. Koolitaja
julgustab neid arutlema, mida nad õppisid ja kas nad tunnevad end
tulevikus oma rahandusliku kirjaoskuse parandamisel kindlamalt. See
annab võimaluse kõrvaldada kõik kahtlused, mis osalejatel tekkisid,
ja rääkida nendest probleemidest, mis neil koolitusprogrammidele
juurdepääsul võivad tulevikus tekkida.



Mida sa tead rahanduslikust kirjaoskusest?
Millised on rahandusliku kirjaoskuse komponendid?
Milline osa rahanduslikust kirjaoskusest valmistab sulle kõige
enam raskusi?

Enesehindamise küsimused:



Mooduli selgitus

 Osalejad saavad teada, kuidas leida koolitusprogramme
väikeettevõtte alustamiseks. See annab teadmised selle kohta, kust
neid koolitusprogramme oma leida ning annab parema ülevaate
sellest, milline koolitus ja abi on saadaval. Osalejad omandavad
uurimisoskused interneti ja mobiilirakenduste kasutamise kaudu, et
parandada oma võimalusi pikas perspektiivis väikeettevõtte loomisel.
Samuti selgitatakse välja võimalikud takistused, millega osalejad
võivad koolitusprogrammidega seoses kokku puutuda, ning pakutakse
lahendusi takistuste ületamiseks ja juurdepääsetavuse
parandamiseks.

Pedagoogiline nõuanne

 Käesoleva mooduli fookuses on iseseisev õpe. Koolitaja teeb
ettekande, kuidas alustada väikeettevõtet ja seejärel otsida
informatsiooni veebis, kuidas alustada äritegevust oma riigis või
välismaal ning millised koolitusprogrammid on nendes riikides
algajatele olemas.

Moodul 11: Väikeettevõtte alustamise
koolituste leidmine



Arvuti
Ettekanne
Pastapliiatsid
Paber
Rahandusliku kirjaoskuse lauamäng

Õppevahendid



Sissejuhatus moodulisse

Mis on väikeettevõte?

  Väikeettevõtteks loetakse mis tahes majandustegevusega tegelevat
(juriidilist) isikut, olenemata selle õiguslikust vormist. See hõlmab
eelkõige käsitöö- või muu tegevusega tegelevaid füüsilisest isikust
ettevõtjaid ja pereettevõtteid ning regulaarselt majandustegevusega
tegelevaid seltsinguid või ühendusi.

 Ühendkuningriigis on vaid 39% naistest veendunud, et nende
oskused võimaldavad neil tegeleda ettevõtlusega. Võrdluseks –
meestel on see umbes 55%. Need arvud rõhutavad vajadust NEET
naiste täiendkoolituste järele, mis annaks neile teadmisi ja oskusi
väikeettevõtete asutamiseks.

 Käesolev moodul on hea võimalus kohandada õppekava
individiuaalselt iga osaleja jaoks. Kui osalejatel on endiselt kahtlusi
õppekava mingite elementide suhtes, siis on neil võimalik need
puudujäägid tuvastada ja leida sobivad koolitused.

  Kuna mooduli põhitähelepanu on suunatud õppimise kohandamisele
õppija vajadustele, korraldab läibiviija mängupõhise tegevuse, et
selgitada välja ettevõtte asutamise seotud aspektid, mis valmistavad
osalejatele kõige rohkem raskusi (jaotatuna käesoleva õppekava
mooduliteks). 



  Kuigi läbiviija julgustab osalejaid otsima koolitusprogramme, mis
arendavad oskusi ettevõtluse alustamisel, siis oleme lisanud mitmeid
tasuta ja tasulisi võimalusi ettevõtte asutamiseks ja
ettevõtlusoskuste arendamiseks.

  Moodul algab lühiülevaatega, mis käsitleb kasulikke oskusi, mida
osalejad õpivad ja kuidas nad saavad neid kasutada koolituste
leidmiseks oma piirkonnas.

 Esimeses tegevuses jagatakse osalejad väikestesse rühmadesse
(vähemalt kolm inimest rühma kohta) ja palutakse arutada kahte
küsimust: esiteks, mis on nende arvates väikeettevõte? Teiseks,
kuidas nad otsiksid koolitusprogramme väikeettevõtte asutamise
kohta? Seejärel kirjutab iga rühm oma vastused üles. Koostatakse
kaks pabertahvlit, kus ühele on lahti kirjutatud väikeettevõtte
definitsioon. Teisele lisab iga rühm lisab oma vastused selle kohta,
kust leida koolitusprogramme väikeettevõtlusega alustamiseks.

 Koolitaja võtab osalejad kokku tagasi suurde rühma ja loeb ette
vastused, mille nad leidsid, andes omapoolseid kommentaare ja
juhiseid. See aitab osalejatel omandada paremat ülevaadet, kust ja
kuidas saab leida koolitusprogramme väikeettevõtte alustamiseks
ning mis on väikeettevõte.



 Siinkohal on õppeprotsessi soodustamiseks otstarbekas teha üks
virgutusharjutus. 

 Järgmises tegevuses harjutavad osalejad õpitut ja kasutavad
internetti huvipakkuvate koolitusprogrammide leidmiseks. Osalejaid
tuleks julgustada leidma mobiilirakendusi, mis pakuvad koolitusi
väikeettevõtte alustamiseks. Samuti arutlege võimalike mentorite
üle, keda osalejad tunnevad ning kes võiksid toetada neid
väikeettevõtte alustamisel.

 Iga rühm tutvustab oma tulemusi suurele rühmale, millega peaks
kaasnema arutelu ja mõtete vahetamine. Läbiviija pakub vähemalt
ühe osalejatele ligipääsetava koolitusprogrammi (internetis või muul
viisil) väikettevõtluse alustamise kohta. Osalejad tuleb julgustada
seda üles märkima ning seal osalema. Sel viisil on võimalik tagada, et
osalejad kasutavad mooduli käigus tuvastatud täiendõppe võimalusi
ka peale mooduli läbimist.

 Osalejatele tuleb tagada võimalus rääkida takistustest või
murekohtadest, mis võivad tekkida seoses täiendõppes osalemisega
tulevikus (nt võib muret pakkuda halb kirjaoskus). Siinkohal on
oluline, et koolitaja aitaks koos osalejatega leida võimalikke
lahendusi ja alternative, nagu näiteks loengute kuulamine kirjalike
materjalide lugemise asemel. Käesolev mooduli osa aitab osalejatel
kasutada leitud koolitusprogramme ja aidata neil leida lahendusi
takistuste ületamiseks.



 Enne hindamisetappi ning mooduli kokkuvõtet on soovitatav teha
veel üks virgutusharjutus osalejate kaasatuse tõstmiseks.

 Mooduli hindamisfaasis nii osalejad kui ka läbiviijad osalevad
rühmaarutelus. Koolitaja peab julgustama naisi jagama oma
kogemusi ja uusi teadmisi veendumaks, et kõik vajalikud teemad said
käsitletud. Osalejatelt tuleks küsida, kas nad tunnevad ennast
enesekindlamalt enda jaoks vajalike koolituste leidmisel. Selle
tegemine võimaldab osalejatel rääkida kerkinud murekohtadest ja
kahtlustest ning esitada kõik vajalikud täiendavad küsimused.



Kas oled kaalunud koolitust, kui võimalust oma teadmisi sellel
teemal täiendada?
Kas oled valmis koolituste eest maksma või kaalud ainult
tasuta võimalusi?
Kas sa oled kunagi tahtnud tegeleda ettevõtlusega?
Kui enesekindlalt sa end tunned oma ettevõtte loomisel?
Mis on peamised takistused selle tegemisel?
Kas on midagi sellist ettevõtluse alustamises, millest sa aru ei
saa?
Kas midagi konkreetselt või ei saa sa üldiselt teemast väga
hästi aru?

Enesehindamise küsimused



Mooduli selgitus

  Osalejad vaatavad kokkuvõtte koostamise ja liftikõne komponente
ning tutvustavad neid oma kaaslastele ja koolitajale. Lisaks
äriplaneerimise õppimisele osalevad nad ka praktilises
simulatsioonis, mis arendab vajalikke pädevusi äriidee
planeerimiseks ja nende müümiseks potentsiaalsetele investoritele.

  Osalejad töötavad äriideede ja äriplaaniga. Tegevused põhinevad
selle projekti käigus loodud rollimängudel ja lauamängul. Töötoa
lõpus hinnatakse kõiki mooduleid.

Pedagoogiline nõuanne

  Esimene tegevus on loengupõhine esitlus, mis käsitleb lühidalt
mooduli sisu. See annab õppijatele võimaluse paremini mõista
õppeväljundeid ja valmistab neid tegevusteks paremini ette.

Moodul 12: Äriplaani põhikomponentide
mõistmine, alustava ettevõtte eelarve

koostamine



  Seejärel paneb korraldaja pika jada A4-formaadis pabereid, mille
skaala on meetrites. Mõlemasse otsa ja keskele asetatakse ühtlaste
vahedega kolm koonust (roheline, kollane punane).

  Iga osaleja võtab kirjutusvahendi ning seisab koonuste ja paberite
taha. Osalejate ülesandeks on hinnata oma enesekindlust koolituse
raames käsitletud valdkondades märkides oma initsiaalid vastavale
paberile. Roheline koonus tähendab täielikku enesekindlust ning
punane vastupidi täielikku ebakindlust. Näiteks võib läbiviija küsida,
“kui enesekindlalt sa end tunned oma äri alustamisel? Seejärel
kirjutavad osalejad oma initsiaalid vastavale paberile.

Mängule järgneb koolitaja lühiettekanne mooduli sisust. 



Arvuti
Ettekanne
Pastapliiatsid
Paber
Rahandusliku kirjaoskuse lauamäng

Õppevahendid



Sissejuhatus moodulisse

 Kuidas saab äriplaan olla kasulik tulevastele ettevõtjatele?

1. Kaaluge äriplaani kui GPS-i ettevõtte käivitamiseks. See võib aidata
hoida ettevõtet õigel kursil selle laienemisel. Kindel äriplaan aitab
ettevõtte loomise ja juhtimise igal etapil. Osalejad saavad äriplaani
kasutada teekaardina uue ettevõtte asutamiseks, juhtimiseks ja
laiendamiseks. See on vahend ettevõtte toimimise kõigi oluliste
aspektide kaalumiseks ja kirjeldamiseks.

2. Tegelikult on see üpriski lihtne – äriplaan on dokument, mis
kirjeldab, kuidas kavatseb ettevõte kasvatada oma müügitulu ja
teenida raha. Mõtle sellele, kui ettevõtte eluplaanile, mis on kirja
pandud eraldi dokumendile. Äriplaani võib alati jagada ka
väiksemateks osadeks, nagu on seda allpool kirjeldatud.

3. Hästi läbimõeldud äriplaan aitab objektiivselt kaaluda ettevõtte
erinevaid tahke ning teha tulevikku suunatud otsuseid, mis võimaldab
ambitsioonikatel ettevõtjatel saavutada oma eesmärke. Äriplaani on
vajalik olenemate sellest, kas algkapital on juba olemas või mitte.



4. Äriplaan aitab leida rahastust ning äripartnereid. Selle olemasolu
annab investoritele kindluse, et nad saavad oma raha tagasi.
Käesolev moodul valmistab osalejad ette tulevikuplaanide
koostamiseks ning oma ideede müümiseks investoritele.

5. Äriplaani saab kirjutada erineval moel – selleks pole õiget või valet
viisi.

Erinevad äriplaani formaadid

  Enamus äristrateegiatest võib jagada kaheks – traditsioonilised
ning “nutikad idufirmad” (ingl lean startup).

  Traditsioonilised äriplaanid on kindla vormiga ja soosivad täpsust ja
konkreetsust igas osas. Traditsioonilised strateegiad nõuavad
tavaliselt rohkem tööd.

  Kuigi on nutikad idufirmad suhteliselt harv nähtus, siis üldjoontes
järgivad nad sama struktuuri teatud erisustega. Neis keskendutakse
kõige olulisemate detailide ja põhiliste ideede väljatoomisele
äriplaanis. Tavaliselt on nende äriplaanide 1 lehekülje pikkused ning
nende koostamiseks võib kuluda vaid 1 tund. Kuna moodul on ajaliselt
piiratud, siis hetkel keskenduma eelkõige neile.



Abimaterjalid:

SBA pakub spetsiaalset äriplaani tööriista äriplaani sujuvamaks
koostamiseks.

Tööriist koosneb kaheksast lihtsast sammust, mida järgides saab
koostada hästi läbimõeldud plaani.

Kui osalejad tunnevad, et nad vajavad veel täiendavat juhendamist ja
õppimist, võib läbiviija suunata nad käesoleva kursuse mooduli 11
juurde.

Antud mooduli osas käsitletakse üksikasjalikult äristrateegia
põhielemente. Mooduli esmane eesmärk on kõll liftikõne ja eelarve
koostamine, kuid läbiviija võib õpperaamistiku või jaotusmaterjalina
kasutada ka järgmist struktuuri.



Millest koosneb äriplaan?
 

OSA 1: KOKKUVÕTE JA LIFTIKÕNE
 

 Antud etapis aitab koolitaja osalejatel ettevõtte esmase visandi
koostamisel. Vajadusel võib koolitaja viidata varasemate aruteludele
või materjalidele. Osalejat aga peavad lahti kirjutama järgmist:

1.1 Kokkuvõte
Mida hakkab ettevõte tootma või müüma?

1.2 Ärieesmärgid:
Millised on ettevõtte eesmärgid? Mis ajendas neid ettevõtlusega
tegelema?

1.3 Ettevõtte nimi

1.4 Juhtlause
Milline on ettevõtte missioon, visioon ja väärtused? Koolitaja võib
julgustada osalejaid tuvastama teiste ettevõtete eesmärke, visiooni
ja väärtuseid.

1.5 Liftikõne



Mis inspireeris sind ettevõtlusega tegelema?
Kas sa otsid iseseisvust või midagi muud?
Kas sinu ettevõttes on midagi, mis eristab seda teistest?

OSA 2: ISIKLIK LUGU
 

Osalejad peavad mõtlema enda eluloo üle ning selle seostamisest
lifikõnega. Millised oskused neil on, mis võiksid nende äri aidata?
Milliseid pädevusi nad tulevikus vajaksid? Kas neid oskusi ja
pädevusi saab kasutada ka teistes valdkondades?

2.1 Mis ajendas sind ettevõttlusega tegelema?
Osalejad peaksid kirjeldama oma ettevõtte loomise motivatsiooni.

Koolitaja võib osalejad aidata järgmiste enesehindamise
küsimustega:

2.2 Varasem töökogemus:
Osalejad võivad kirjeldada oma varasemat töökogemust ja selgitada,
kuidas see on seotud nende ettevõttega. Läbiviija peaks seda esile
tõstma, kui äriplaani tutvustamise olulist komponenti.



2.3 Haridus

2.4 Täiendõpe:
Osalejaid peaks julgustama panema kirja koolitused, mida neil oleks
vaja läbida, et omandada eesmärkide saavutamiseks vajalikud
teadmised. Sellest võib lähemalt lugda 10. osas.

2.5 Täiendav informatsioon

OSA 3: TOOTED JA TEENUSED

Siinkohal peavad osalejad mõtlema, mida nad müüvad.

3.1 Mida sa täpsemalt kavatsed müüa?
Kas osaleja müüb mingit toodet, teenust või mõlemat?

3.2 Kirjelda peamised tooted ja teenused, mida kavatsed müüa.



Üksikisikud?
Ettevõtted?
Mõlemad?

Millisest riigist ta on pärit?
Mis ajendab teda ostma sinu tooteid ja teenuseid?

3.3 Kirjelda täiendavaid tooteid ja teenuseid, mida kavatsed müüa. 

3.4 Kui sa ei kavatse alguses müüa tooteid ja teenuseid siis miks
ning millal sa kavatsed seda teha?

3.5 Täiendav informatsioon

OSA 4 – SIHTRÜHM

Müügikõnet kirjutades peavad osalejad mõtlema, kes on nende
sihtrüm? Selle tegemiseks võib ette kujutada oma “tüüpilist”
potentsiaalset klienti ning mõelda, millised on tema vajadused ja
soovid.

4.1 Kes on sinu kliendid?

Määratle oma tüüpiline klient:
1.
2.



Kes on su klient ja miks ta ostaks sinu teenust?
Olete te uurinud tema (esineja) oskuste kohta ning kuidas on
need seotud tema äriplaaniga?

4.2 Täiendav info
Taolist struktuuri järgides esitavad osalejad oma ideed koolitajale
ning ülejäänud rühmale. Läbiviija peaks julgustama teisi osalejaid
kõnelejat toetama, mh tagama selle, et kõik eelnevad punktid saaksid
käsitletud.

Toetavate küsimuste näited:

Järgmisena õpivad osalejad koostama oma ettevõtte eelarvet, mis on
mooduli teiseks sisupooleks. 

Mis on ettevõte eelarve?

 Ettevõtte eelarve on omamoodi äristrateegia, mis annab
ettevõttetele olulist informatsiooni nende kapitali, tulude ja kulude
kohta.

 Eelarved annavad väikeettevõtete omanikele hinnangu nende
eeldatavate sissetulekute ja kulude kohta teatud ajaperioodi vältel,
näiteks iga kuu või aasta. Need on abiks kui oled otsustamas, kuhu ja
kuidas oma raha kulutada.



Sissetuleku hindamine. Eelarve koostamisel saad näha, kui
palju raha sinu ettevõte tulu müügi pealt toodab.
Kulude planeerimine. Kui seod oma ettevõtte iga kulurea mingi
konkreetse ülesandega, siis saad anda igale kulutatud eurole
põhjenduse.
Ole iseenda suhtes aus. Eelarvet kasutades saad võrrelda oma
tegelikke kulutusi planeeritud väljaminekutega, et näha, kas
oled täitmas püstitatud eesmärke.

Eelarvel on kolm eesmärki:

 Ka väikeettevõtte eelarve sõltub oluliselt andmete sisestamise
sagedusest ja täpsusest. Veendumaks, et see vastab sinu
eesmärkidele, mis võivad omakorda pidevalt muutuda, tuleb seda
regulaarselt hinnata ja üle vaadata.



Väheneb tõenäosus, et langetad halbu majanduslikke otsuseid.
Eelarve laseb otsustada, kas üks või teine kulurida on
põhjendatud või mitte. Ilma eelarveta võib juhtuda nii, et
kulutad liiga palju või liiga vara, mis võib tekitada probleeme,
kui sa ei suuda seda raha tasa teenida. Eelarve abil saad oma
rahaasjadest selge ülevaate ja langetad targemaid otsuseid,
kui palju raha millal ja kuidas kulutada.

Nad aitavad raha teenida. Kui proovid saada algkapitali pangalt
või investoritelt, siis pea meeles, et tõenäoliselt nõuavad nad
põhjalikku äriplaani koos eelarvega. Pead olema võimeline
selgitama, kuhu nende raha läheb. Nad saavad teha riski/tulu
analüüsi ja on teadlikud, kus ja kuidas nende investeeringut
kasutatakse.

Miks on eelarved niivõrd olulised ettevõtluses?

Ettevõtete eelarved võivad olla kasulikud mitmel viisil:



Nad loovad sinu ettevõtte eesmärki. Eelarvete koostamisel
võetakse arvesse erinevate ajaperioodide tuluprognoose. Kui
sa ei arvesta tuluprognoosidega, siis sul ei pruugi jätkuda
tulevikus raha kulude katmiseks. Realistlikel hinnangutel
põhinev eelarve aitab sul seada õiged prioriteedid, mis aitab
kaasa sinu eesmärkide saavutamisele.

Nad aitavad tuvastada sinu murekohad. Eelarve võib aidata
kindlaks teha oma kõige suuremad kulud. Selle tulemusena
saad tegeleda probleemsete kohtadega ja tõsta
kasumimarginaali võrreldes oodatud ja tegelikke kulusid.



Muutuvkulud ja püsikulud

  Kulude hindamisel on kasulik esmalt eraldada oma kulutused püsi-
ja muutuvateks kuludeks.

  Püsikulusid on üsna lihtne leida. Need on regulaarsed ja jooksvad
kulud, mida tuleb iga kuu maksta, et ettevõte toimiks. Püsikulude alla
kuuluvad näiteks ruumide üür, kindlust, krediitkaart ja teie
tööriistade osamaksed jne. Sõltuvalt ettevõtte olemusest võivad
püsikulud olla väga suured või üsna tagasihoidlikud.

  Näiteks kui sinu ettevõte toodab kaupu, on sinu püsikulud ruumile ja
seadmetele tõenäoliselt suuremad. Kodupõhise
veebikonsultatsioonifirma puhul vähenevad need kulud aga
märkimisväärselt või kaovad hoopiski ära.



Leia kõikidest kuludest korduvad, mis kuude lõikes ei muutu. 

Ettevõtte üldiste püsikulude kindlaksmääramiseks liida kõik
need kulud kokku. Püsikulu määramiseks ühiku kohta jaga see
loodud ühikute (kuluridade) arvuga.

Püsikulude teadmine aitab kindlaks määrata minimaalse tulu,
mida peab teenima ettevõtte ellujäämiseks. Nende kulude
katmine on prioriteet.

Kuidas koostada ettevõtte eelarvet:

Samm 1: Määra püsikulud
Püsikulud saab arvutada kahes etapis. 

Samm 2: Arvuta muutuvkulud
 Nagu nimigi ütleb, on muutuvkulud kulud, mis ajas muutuvad. Need
sõltuvad täielikult sellest, kui palju tooteid või teenuseid pead igal
ajaperioodil müüma. Erinevalt püsikuludest (nt ruumide rent) on
muutuvkulud pidevas muutuses.



  Näiteks kui sinu ettevõte tegeleb tootmisega, siis kulu inimjõule ja
toormaterjalile on pidevas muutuses. Muutuvkulud on seotud
tootmisega. Näiteks mida kõrgem on sinu toodang, seda suuremad on
ka muutuvkulud.

  Olukord võib tunduda keerulisem, kui pakud teenuseid, mitte kaupu.
Kuidas saab siduda muutuvkulud pakutavate teenustega, näiteks kui
juhid sisuturundusteenuseid pakkuvat internetiäri?

  Esmalt pead otsustama, kuidas sa oma teenuseid hindad. Kas sinu
teenuseühikuks on üks projekt või üks tund teenuse osutamist?

  Olles määranud teenuseühiku võid määrata sellele vastava hinna.
Ühikuga seotud kulud võivad põhineda töötatud tundide arvul,
uurimismaterjalide hinnal või SEO tööriista kasutamise kuludel, mis
määrab postituse märksõnade tiheduse.
Suuremas ettevõttes võib olla raske eristada püsi- ja muutuvkulusid.
Kui töötajatele peab maksma regulaarselt palka, siis võib neid
käsitleda püsikuluna. Sama sei saa seda loogikat kasutada
vabakutseliste spetsialistide puhul, keda palgatakse mingi
konkreetse töö või tellimuse tegemiseks.

  Kui soovid kulusid vähendada ja kasumimarginaale suurendada, siis
vaata esmalt oma muutuvkulusid, kuna neid on üldjuhul lihtsam
muuta võrreldes püsikuludega.



Samm 3: Ühekordsete kulude määratlemine
 Lisaks püsi- ja muutuvkuludele pead eelarves arvestama ka
ühekordsete kuludega, mida samuti tuntakse ka kui pöördumatu
kuludena. Need kulud on suuremad ettevõtte tegevuse alguses.

 Ühekordsete kulude näiteks on töövahendite ostmine nende
rentimise asemel. Näiteks on sul tegevuseks vaja mingit erilist
tarkvara. Ühekordse kuluna loetakse ka veebilehe registreerimist või
mööbli ostmist kontorisse.

Samm 4: Kontrolli oma sissetulekut
 Kui ettevõte on hakanud teenima kasumit, siis pead arvestama oma
müügitegevusega tulevase tulu arvestamiseks. Pead olema võimeline
arvestama, kui palju raha sa võiksid müügist teenida järgmise
nädala, kuu või ka aasta jooksul. See annab sulle ja sinu meeskonnale
eesmärgid, mille nimel töötada erinevate ajavahemike vältel ja
võimaldab täpselt hinnata, kas teie prognoosid on pidanud paika ning
kas töötate nende saavutamiseks piisavalt tõhusalt.

 Tulevaste eeldatavate tulude prognoosimine on täpsem, kui võrrelda
prognoositud ja tegelikult teenitud tulu. Mida lähemal need kaks
summat teineteisele on, seda lihtsam on eelarvet koostada ettevõtte
eesmärkide saavutamiseks. Finantstervise säilitamiseks on vajalik
tagada pidev rahavoog.



NB! Uue ettevõtte puhul peaksid olema eriti tähelepanelik, sest
kindla kliendibaasi puudumisel võivad müüginumbrid olla raskesti
prognoositavad ega vastata alati ootustele. 

 Taoline numbrite võrdlus aitab sh määrata, kas toote või teenuse
hind vastab klientide ootustele. Kui sinu konkurentide müüginumbrid
on avalikult kättesaadavad, siis võid kasutada seda informatsiooni
turu uurimiseks ning potentsiaalse tulu paremaks arvutamiseks.



Selgita oma sõnadega, miks on just sinu meeskond/ettevõtte
selle töö jaoks parim??

Millist vajadust sinu toode või teenus rahuldab? Millist
probleemi aitab see lahendada?

Mis eristab sinu ettevõtet konkurentidest?

Otsi andmeid ja tõesta ärikontseptsiooni elujõulisust.

Milliseid ressursse on vaja ettevõtte või toote käivitamiseks?

Mida sa soovid investoritelt ning millist tulu sa neile pakud?

Kes on sinu toote või teenuse sihtturg? 

Millist finantsplaneerimist ja eelarvet on vaja ettevõtte
käivitamiseks?

Milline on projekti valmimise eeldatav aeg?

Äriidee kokkuvõte:

 Siinkohal soovitame teha virgutusharjutuse osalejate keskendumise
parandamiseks. 

 Järgmisena annab läbivijja lühikirjelduse kokkuvõtte (ingl executive
summary) koostamise elementidest. 



Osalejad jagatakse vähemalt kolmeliikmelistesse rühmadesse.

Iga rühma valib pimesi (nt tõmbab välja kotist) mingi äri plaani
(nt vabakutseline kirjanik). 

Igal rühmal on 45 minutit kokkuvõtte kirjutamiseks. Koolitaja
ülesandeks on aidata osalejaid selle kirjutamisel kasutades
varasemalt läbitud materjali.

Iga rühm teeb liftikõne “investoritele“ spetsiaalses
koosolekuruumis (st koolitajale ja teistele õppijatele).
Koosolekuruumi ettevalmistamise eest vastutab koolitaja.

Koosolekuruumis viibivad investorid, ehk teised osalejad,
peavad julgelt ja rangelt kritiseerima esitatavad äriplaani, kuid
samas välja pakkuma ka alternative ja lahendusi. Kriitikas peab
eraldi välja tooma, mis oli hea ja mille üle võiks veel mõelda.
Koolitaja võib aktiivselt protsessis osaleda ja rollimängu
vajadusel suunata.

 Seejärel osalevad osalejad "Rollimängude käsiraamatu" äriplaani
tegevuses, mida tuleks korraldada järgmiselt:



Pärast esitlusi toimub ühine rühmaarutelu, kus kõik osalejad
jagavad õpitut. Tuginedes osalejate hinnangule, suunab
läbiviija refleksioonitegevust, tagades, et tuuakse välja ka
positiivseid pooli. Samuti peab jälgima, et kriitika oleks
konstruktiivne veendumaks, et osalejat säilitavad
enesekindluse ja motivatsiooni programmis osalemiseks.

Peamised mõttekohad tuleks märkida eraldi tahvlile.



Kas tunned, et tead ettevõtte asutamisest rohkem? Kui ei, siis
miks?

Kas tunned end oma ettevõtte loomisel enesekindlamalt? Kui
ei, siis kuidas oleks koolitus saanud selle saavutamisele
paremini kaasa aidanud?

Kas tunned, et peale koolituse läbimist tead rohkem eelarve
koostamisest?

Kas koolitus vastas sinu ootustele? Kui ei, siis miks?
Kuidas sulle meeldis õpetamisstiil? (Hinda 10-punktilisel
skaalal)

Mis sulle meeldis õpetamisstiili juures?
Kas saaksid koolitajale midagi soovitada õppeprotsessi
parandamiseks?

Kas tunned, et sinu rahanduslik kirjaoskus on tõusnud?

Kas tunned, et koolituse käigus omandatud teadmised tulevad
sulle kasuks päriselus?

Kas sooviksid välja tuua midagi, mis koolituse juures sulle eriti
meeldis?

Kas oleks võinud teha midagi teistmoodi?

Tagasiside peaks sisaldama järgmisi küsimusi:



Kokkuvõte

 „FinanciaLit4Women: Parandame NEET naiste rahanduslikku
kirjaoskust mängupõhise õppe kaudu” Erasmus+ strateegilise
partnerluse projekt “ Õppekava koos käsiraamatuga ” on Küprose,
Eesti, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa ja Ühendkuningriigi
projektipartnerite ühise töö tulemus aastatel 2020-2022.

  Varasemad analüüsid, arutelud partnerite, NEET naiste, koolitajate
ning rahandusliku kirjaoskuse ja täiskasvanuhariduse ekspertitega
näitasid, et erinevad osapooled on huvitatud käesolevate materjalide
kasutamisest enda hariduslikes programmides. Projekti partnerid
loodavad, et ka Sina leiad kasutuse nii õppekavale koos
käsiraamatuga kui ka mängudele oma igapäevatöös. Kõiki materjale
ja mänge on võimalik kohandada erinevatele vanuserühmadele ja
riikidele.

  „Õppekava käsiraamatuga“ ja mängud on tõlgitud projektipartnerite
riigikeeltesse. Seega on need saadaval inglise, eesti, prantsuse ja
kreeka keeles.



Projektiga saab lähemalt tutvuda kodulehel:
 https://finlit4women.eu/    
 
ja Facebook lehel: https://www.facebook.com/FinanciaLit4Women-
225565495561212

Fotod: Leonid Smulskiy (Eesti People to People)

Projekti partnerid:

Eesti People to People (Eesti)
STANDOUT (Küpros)
Innovative Hive (Kreeka)
Mitra France (Prantsusmaa)
Ikkaido (Ühendkuningriik)
INSIDE (Iirimaa)

LAHTIÜTLEMINE

TSee projekt on loodud Euroopa Komisjoni toetusel Erasmus+ programmi raames. See väljaanne kajastab ainult
autori seisukohti ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

https://finlit4women.eu/
https://www.facebook.com/FinanciaLit4Women-225565495561212

