
 

 

Kursuse nimetus 

 

Rahaasjade korraldamise alused  

Kursuse tüüp 

 

Mooduli „Praktiline majandus“ kursus 

Eeltingimused kursusel osalemiseks 

 

Läbitud mooduli „Praktiline majandus“       

1. õppeperioodi kursus 

Kursuse maht (75-minutiline tund) 

 

21 tundi 

Kursuse toimumise aeg 

 

11. klassi 2. õppeperiood 

 

Kursuse lühikirjeldus 

Kursuse käigus teeb õpilane esmast tutvust investeerimise põneva maailmaga. Õpitakse 

tundma finantsvabaduse põhimõtet ja tutvutakse võimalike viisidega, kuidas seda saavutada. 

Kursuse käigus omandab õpilane esmased teadmised kuidas planeerida ja korraldada 

tulevikus oma rahaasju. Kuidas valida kindlustus, kuidas vajadusel võtta laenu ja millised 

kohustused ja ohud käivad kaasas erinevate valikutega. 

 

Kursuse sisu 

Rahaasjade planeerimine  

Puhasväärtus, rikkuse 5 astet, eelarve ja finantsplaan, hädareserv, sotsiaaltoetused, 

rahanduslik elukaar, pöördelised elusündmused, tark rahaasjade planeerimine. 

Tuludeklaratsioon. 

Säästmine ja investeerimine 

Hoiused, aktsiad, võlakirjad, tuletisväärtpaberid, kinnisvara, investeerimisfondid, 

investeerimishoiused, ühisrahastus, elukindlustus, investeerimisstrateegiad, 

investeerimispettused. Investeerimisvõimekus, riskid, investeerimiskonto.   

Laenamine  

Laenuliigid, eluasemelaen, tagatis, käendus, riiklik õppelaen, tarbijakrediit, autoliising, 

makseraskused, pettused  

Kindlustamine  

Kindlustusteenuse pakkujad, põhiliigid ja vormid, kindlustuslepingu tüüptingimused, 

kohustuslik liikluskindlustus, kaskokindlustus, kodukindlustus, reisikindlustus, 

õnnetusjuhtumikindlustus ja elukindlustus  



 

Finantsmatemaatika  

Liht ja liitintress, nominaal ja reaalintress, nüüdisväärtus ja tulevikuväärtus. Risk ja kuidas 

mõõta riski. Põhilised maksud, nende arvutamine(tulu-, sotsiaal-, käibe- ja aktsiisimaksu 

näitel) Hoiuste tulusus. Reaalpalk. Laenude kulukus. Praktilised ülesanded. 

Pensionid  

Riiklik pension, II ja III sammas, pensionifondid ja nende valimine, kogumispension, 

pensionikaitse, alternatiivid, pensionifondi vahetamine ja poolitamine   

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

− omab ettekujutust oma rahaasjade planeerimisest 

− tunneb investeerimisega seotud mõisteid ja omab vastavat sõnavara 

− oskab selgitada erinevate rahapaigutamise ja investeerimisvõimaluste plusse ja miinuseid 

− tunneb erinevaid laenuliike ning teab laenamisega kaasnevaid ohte ja vastutust 

− teeb vahet erinevatel kindlustustel ja teab nende plusse ja miinuseid. 

− oskab teha tehteid liit ja liht intressi puhul 

− saab aru kuidas EV töötab pensionisüsteem ning omab ettekujutust kuidas kindlustada 

endale muretu elu pensionieas 

Kursuse ülesehitus 

Teema 

 

Tundide arv 

Sissejuhatus rahaasjade planeerimine, säästmine 3 

Investeerimine 7 

Laenud 4 

Kindlustused 4 

Pension 2 

Kokkuvõte 1 

 

Tagasiside meetodid ja kriteeriumid  ning kursusehinde kujunemine 

Tagasisidestamine toimub Saku Gümnaasiumi õppekava 3.osas sätestatud hindamise 

korralduse põhimõtete alusel.  

Õpitulemusi hinnatakse numbriliselt viie palli süsteemis. 

Kursuse hinne kujuneb iga teema peale sooritatud kontrollide, praktiliste tööde ja uurimuste, 

iseseisvate tööde ning ettekannete hinnetest. Hindamise aluseks on töö iseseisev sooritus, 

sisuline õigsus ja vormistamise korrektsus. 

Juhul kui õpilane ei ole aktiivselt osalenud ja viibinud tundides, ega sooritanud iga teema peale 

kokkuvõtvat tööd, tuleb tal sooritada kursusehinde väljapanekuks arvestus. 


