
KOOLI VALIKAINE „Finantskirjaoskus I“ (11. klass) 

 

Õppemaht 35 tundi 

Õppevorm 4 kontakttundi  

31 tundi iseseisvat tööd sh Moodles  

Õppekeel Eesti keel 

Õppe- ja 

kasvatuseesmärgid 

Rahanduse aine õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab; 

2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse; 

3) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid 

probleemülesandeid; 

4) omandab erinevaid info esitamise meetodeid; 

5) kasutab õppides IKT-vahendeid; 

6) rakendab rahanduse teadmisi igapäevaelus. 

Ainekava sisu 

lühikirjeldus 

Teemad, alateemad  

1) Raha ja rahaasjade planeerimine 

 Inimese rahanduslik elukaar 

 Isiklik puhasväärtus 

 Perekonna eelarve 

 Lühi- ja pikaajaline planeerimine 

2) Igapäevased pangateenused 

 Pangakaardid 

 Internetipank ja kaitsetased 

3) Säästmine 

 Hoiuste liigid 

4) Laenamine 

5) Kindlustamine 

 Elu kindlustuste liigid 

 Tervise kindlustuste liigid 

6) Tuludeklaratsioon 

Õpiväljundid 

(õpitulemus sh ka 

üldpädevused) 

Raha ja rahaasjade planeerimine: 

 Seletavad puhasväärtuse mõistet. Kirjutavad selle arvutamise valemi. Seletavad iga 

valemikomponendi. 

 Nimetavad rikkuse viis astet, saavad aru, et rikkuse mõiste on suhteline. 

Analüüsivad oma perekonna majandusliku seisukorda. 

 Seletavad mõisteid: eelarve, finantsplaan. Nimetavad eelarve ja finantsplaani 

koostamise ja pidamise põhjusi. 

 Nimetavad rahandusliku elukaara põhietappe ja nende põhijooni, koostavad tabeli 

juttu näitlikustamiseks. Nimetavad põhilisi elusündmisi ja nende mõju 

majanduslikule olukorrale 

 Nimetavad põhilised reeglid rikkamaks saamiseks. 
 

Igapäevased pangateenused: 

 Eristavad arve ja konto. Seletavad mõisteid 

 Nimetavad internetipanga kasutamise plusse ja miinuse, ohte ja ohutuse nõudeid. 

Nimetavad finantsteenuste pakkuja valimise kolm sammu. 

 Nimetavad pangakaartide liike, eristavad nende eesmärke 

 Eristavad esmakordseis ja teistkordseid kulusi. Nimetavad kõige suuremate kulude 

liike. Nimetavad valdkondi, kus võiks kulusi vähendada. 
 

Säästmine: 

 Seletavad säästmise ja investeerimise mõisteid, nimetavad nende erinevusi ja 

ühesugususi. Nimetavad säästmise eeldused ja puudused, sellega seotud raskused. 



 Nimetavad hoiuste liike, eristavad nende eesmärke, nimetavad iga hoiuse plussid ja 

miinused 
 

Laenamine: 

 Nimetavad laenude nimetused, liigitavad neid mingi tunnuse järgi. Võrdlevad 

mitme panga laenuvõimalusi. Nimetavad laenule mõjuvaid tingimusi 

 Seletavad tagatise mõistet, nimetavad sellega seotud ohte. 

 Nimetavad kasutuse- ja kapitalirendi eeldused ja puudused. Liisingu kasumlikumad 

perioodid. 

 Valivad sobivat laenu, põhjustades oma valiku; arvutavad välja ligikaudset 

lõppsummat 

 Nimetavad deklaratsiooni osad, esitamise eelised 
 

Kindlustamine 

 Toovad kindlustatavate objektide nimetused. 

 Seletavad kindlustamise põhimõtet. 

 Liigitavad kindlustusi tüüpi ja eesmärgi järgi, toovad iga jaoks näiteid. 

 Nimetavad kindlustustingimusi. 

Hindamine (mitu 

ja mis tööd 

õpilased peavad 

tegema)  

Arvestatud  

1) E-ajatelg inimese sünnist surmani, kuhu on paigutatud põhilised 

sündmused tema elus, mis mõjutavad inimese finantsolukorrale kas 

positiivselt või negatiivselt, arvamuse seletamine ja lahtikirjutamine. 

2) Inimese rahanduslik elukaar (teksti järgi Google Tabs’is täidetud 

tabel) 

3) Perekonna puhasväärtus (arvutab oma perekonna puhasväärtust, 

arvutab oma pere sissetulekuga minimaalset puhasväärtust, võrdleb 

tulemusi ja teeb kokkuvõtte) 

4) Oma perekonna ühe kuu eelarve (täidab esitatud vormi, sama faili tabeli alla 

on lisatud saadud tulemuste järgi tehtud võrdlus, järeldus, ettepanekud endale/ perele 

ja kokkuvõte) 

5) Lühi- ja pikaajaline planeerimine (töö pakutud töölehes) 

6) Pangakaartide liigid (suulune vastus ja täidetud Euleri diagramm) 

7) Hoiuste liigid (võrdlev tabel Google Tabs’is) 

8) Laenuga seotud mõisted (plok-skeem või test Moodles?????) 

9) Autoliisingu tüübid (võrdlev tabel Google Tabs’is) 

10) Võtan laenu (praktiline töö klassis) 

11) Ela kaitse all! (infograafika, mis tutvustab erinevate elu ja tervise 

kindlustuste liikidega) 

 


