
TÄISKASVANUTE FINANTSKIRJAOSKUSE TASE ON MADAL
17% Eesti elanikest hindab oma finantsteadmiste taset kõrgeks
39%- l Eesti elanikest on rahapuhver rohkem kui kolmeks kuuks



2) Kuidas see probleem puudutab?1) Keda see probleem puudutab?

Igapäevane 
toimetulek; 

suhted;  
tervis

Perekond

Rahatarkust 
vajav 

inimene ise

Kohalik 
kogukond

Riik

Tööandjad

 maksu- 
laekumine
kannatab

Pere eelarve 
(raha otsa 

lõppedes on 
veel liiga palju 

kuud ees)

surve 
sotsiaal- 

süsteemile

valed 
otsused 

laenamisel

Pere 
eelarvesse ei 

jää kuu lõpuks 
hädavajalikku 

varu

Võimalik jama 
maksuametiga

Inimesel 
puudub 

kindlustunne 
pensionipõlve 

lähenedes

irdumine 
kogukonnast, 

vähene 
aktiivsus

kriminaalne 
tegevus

inimene otsustab ise 
oma elu üle, on 

vähem, mõjutatav 
manipuleeritav 

poliitikate ja 
poliitikute poolt,

Pidev stress, 
muretsemine

koormus 
kohtutäiturite 

jm palga 
maksmise 
erisustega

raha puudumise 
tõttu jääb 

suhtlemine soiku 
(ühisüritused, 

teatriskäimised 
jm)

ei ole 
teadlikkust 

oma 
rahaasjadest

sõltuvussuhted

inimene ei 
satu 

kiirlaenude 
orki

haridustee 
katkemine

stress 
igapäevasest 
toimetulekust

stressis 
töötajad

frustratsioon, 
rahuolematus 

riigiga

väike 
sotsiaalne 
sidusus,

Võimalus 
kohalikul 
tasandil 
midagi 

korraldada



3) Mis kasu saab kogukond/kohalikud inimesed, kui probleemiga tegeleda?

Vähem vaja 
tegeleda 

sotsialasete 
probleemidega

aktiivne, 
rõõmsameelne 

inimene

Rahulolevamad 
inimesed, sest 

stressi on 
vähem

tegusamad, 
julgemad 
inimesed

pere rahamurede 
lahenemine võimaldab 

tegelda ka muude, 
südamelähedaste 

asjadega, 
huvitegevusega -> 

paremad peresuhted

majanduslikult hästi 
toimetulevad inimsed on 
valmis panustama aega ja 

raha kogukonna arengusse ja 
ise teisi abistama

Sõbralikum 
perekond/
kogukond

aktiivsem 
ja tegusam 
kogukond

panustamine 
keskkonda

arukamad 
otsused 

kogukonnas

majanduslikult 
parem seis ja 
võimalused 

täiendavateks 
kogukonnategevu

steks
edukamad 
inimesed, 
edukam 

kogukond

vähem 
tööstressi nii 
töötajale kui 
tööandjale

mõistlikumad 
lahendused 

rahamuredele 
(laenude 
võtmine)

Inimestel on 
rohkem aega 
ja võimalusi 
panustada

turvatunne
kindlustunne

rahateadlikud vast 
valmis oma 

teadmisi jagama 
ja kogunnale 

niimoodi toeks 
olema

elukestva 
õppe 
areng

osalemine 
vabatahlikus 

töös



Kohalik
raamatukogu

Rahatarkust 
vajav 

inimene ise

Riik

Tööandjad

Kohalik 
kogukond

Perekond

TÄISKASVANUTE 
FINANTSKIRJAOSKUSE

TASE ON MADAL

4) Kes on probleemi lahendamisega seotud 
osapooled?

5) Mis neid motiveerib probleemi lahendama?

Vaja 
vähem 

sotsiaalabi

Inimesed on 
pensionieaks 

praremini 
valmistunud, riiigi 

abi vaja vähem

paremini 
toime tulev 

kodanik ei vaja 
nii palju 

rahalisi toetusi

loodetav 
majandusliku 

seisu 
paranemine

korrektsed, 
vastutustundli
kud töötajad - 
tõhusam töö

vähem aega 
ja ressurssi 
personali- 
teemadele

suurenenud 
tootlikud; 

kaasamõtlevad 
töötajad; tugevam 

meeskond

selguse 
saamine om 
rahaasjadest

Pere on paremini 
valmis (eakad 

vanemad, 
pikajalise haigus 

vms)

Vähem 
(rahaprobleem
idest tingitud) 

tülisid

praktilised 
lahendused 

oma 
küsimustele

kogukond 
on ühtsem, 

elukeskkond 
turvalisem

kogukonnas 
rohkem 

panustavaid 
inimesi

rohkem 
kaasatud 
inimesi

on paremini 
valmis 

ootamatusteks 
(pikaajaline 

haigus, õnnetus 
vms)

kogukonna 
kaasamine oma 
tegevustesse - 

potensiaal 
suurendada 

lugejaskonda

lojaalsed 
kodanikud

oma 
järglastele 

parema 
tuleviku 

kindlustamine

tutvustada 
kogu, 

teenuseid

võimalus 
panustada 

elukestvasse 
õppesse 

kogukonnas

raamatukogu 
säilimine; 

parem maine

vähem 
muresid

parem 
maksulaekumine 
ja  riigieelarve seis

teadvustamine, et 
raamatukogu on 
elukestva õppe 

oluline 
vahendaja/korrald

aja
suurendada 

oma 
positsiooni 

õpikeskusena

vähem riigi 
süüdistamist

väiksem nn 
töökadude 
/varguste 

risk

KOV huvi, 
parem 

rahastus

koolituste 
korraldamine 

(elukestev õpe), 
kogude ja 
teenuste 

tutvustamine

tekib harjumus 
elukestvaõppe 

pakkujana 
nägema 

raamatukogu
kasvab 

elukestvas 
õppes 

osalemine

väikeste 
edusammude 

märkamine

aktiivsem 
kogukond, 

edukam

Pensionipõlve 
kindlustamine

vähem 
probleeme 
töötajatega



6) Mida saab raamatukogu teha probleemi leevendamiseks/lahendamiseks?

(Anna oma lemmikideele 2 häält ja meeldivuselt teisele ideele 1 hääl (lohista vastavalt 2 või 1 tähekest selle idee juurde)

Kogukondlikud 
rahaklubid: teatud 

regulaarsusega 
kohtuvad nn 
mastermind' 

tüüpi

Ühtne õppekava ja 
koolitusmaterjalid, koolitused 

raamatukogutöötajatele;
ühine reklaamikampaania meedias;

Kohtumised finantsala 
spetsialistidega

loengu-/koolitussari 
koos praktiliste 

õppustega. 
erinevatele 

vanusegruppidele.
partnerit ei oska 

kohe pakkusa

Tallinna Keskraamatukogus on juba mitu 
aastat koolitussari "Rahatargaks 

raamatukogus". Koroona tõttu toimuvad 
veebis, aga see suurendabki osalemist 
(mahutab rohkem kui saal, inimestel 
osalemine mugavam). Esinevad väga 

erinevad spetsialistid, raamatute autorid, 
pangatöötajad jne. Sarja juhib st 

modereerib, otsib esinejad 
raamatukoguhoidja, keda teema huvitab 

ja kes ka ise investeerimisega tegeleb. 
Videod on järelvaadatavad. Tegemist on 

vestlustega, kus inimesed aktiivselt 
vestlevad esinejaga, esitavad küsimusi

eelarve äppide 
tutvustus - 

noortele näit. 
IGTV, vanematele 

ka FB live'is

spetsiaalne 
rahatarkuse 
teemaline 

raamaturiilu kus 
lihtsalt need 

materjalid leitavad

Edulugude 
jagamised kohalikelt 
inimestelt: kes kust 

alustas ja kuhu 
tänaseks jõudnud, 

miks ta midagi teeb

Rahatarkuse 
raamatuklubi: 

kohtumiseks lugeda 
raamat läbi ja siis 

saab edasi vahetada 
mõtteid, kes mida 

kaasa võtab

infoplakatid 
koolitusvõi

maluste 
kohta

infomaterjalid, 
näitused/välja

panekud

rahatarkuse 
lauamänguõhtud: hetkel 

olemas Cashflow', 
Monopoly, Farmer, tulemas 

algklassilaste lauamäng, 
veebipõhine Cashygame

kohtumised 
rahatarkuse 
"gurudega" 

:)
osalemine mõnes 

rahatarkuse kampaanias - a 
la kogu endale raamatute 
raha (okei, see ei töötaks, 

siis ei tulda enam 
raamatukoggusse äkki :D )

Jagamiseks ka nn 
checklist: kas sina 
paned kulud- tulud 

kirja, kas sul on eelarve, 
kas Sul on III sammas 
tehtud, ülevaade oma 

laenudest jmt

raamatukogus toimivad 
hästi väljapanekud, mis 

jäävad nö teele ette, 
panna välja 

rahatarkuse raamatuid, 
juhul, kui mõni juhtub 

kohal olema

Eraldi markeerida 
nn rahatarkuse 

raamatud - et neid 
ei peaks otsima 

Majanduse / 
juhtimise jt teemade 

alt

Väga võimalik, et 
teema võiks võtta 

arutamisele ka meie 
Digiseeniorite vms 
seeniorite klubides

rahatarkuse 
koolitused 

korraga mitmes 
raamatukogus: 
esineja live's ja 

osalejad kohapeal

Oluline! 
Eriteemadel 
seminarid: 

lapsevanematele 
näiteks



7) Millised on tegevustega seotud takistused?

Rahatarkuse 
koolitused korraga 

mitmes 
raamatukogus: 
esineja live's ja 

osalejad kohapeal

Ühtne õppekava ja 
koolitusmaterjalid, koolitused 

raamatukogutöötajatele;
ühine reklaamikampaania 

meedias;
Kohtumised finantsala 

spetsialistidega

eelarve äppide 
tutvustus - noortele 

näit. IGTV, 
vanematele ka FB 

live'is

tahab head 
koordineerimist 

ja koostööd

kokkulepe  
lektori osas 

(raamatukogud 
on ju erinevad)

Inimeste 
teadmiste tase on 
väga erinev, seega 

kõnetavad neid 
erinevad teemad

tööjõu 
ressurssi 

vähe

enne tuleb endale 
selgeks teha need, 

nõuab ka pisut 
Instagramis ja fb- s 
videote tegemise 

oskusi

koolitajale
/esinejale 
tasumine

Hirm, valmisolek 
uute oskuste 

omandamiseks

Koolitusmaterjale tuleb 
ajas uuendada, ka 

rahaline ressurss kes 
neid koolitusi teeks ja 

oleks sealjuures 
usaldusväärne?

kui esineja 
tahab tasu 

esinemise eest, 
siis kuidas seda 

korraldada?

raamatukogu- 
hoidjate 

valmisolek ja 
huvi

Esinejale küsimused 
tuleb kuidagi 

modereerida nii, et 
need ei tuleks vaid 

ühelt 
inimeselt(ühest 
raamatukogust

hea 
tehnika 

olemasolu

Neid äppe pole ehk 
liiga palju? Võib- olla 

laiemalt tehnoloogiliste 
lahenduste kasutamine 

rahatarkuse 
valdkonnas

pidev kursisolek, huvi, 
oskused endal nende 

kasutamiseks ja 
õpetamiseks

Kohtumised 
spetsialistidega: 
kuidas tagada 

kvaliteet? Meil ei 
ole nn paberitega 
finantskoolitajaid

tehnilise 
võimekuse 

piirid,

kes 
tutvustab? 
kust tuleb 
tema tasu?

Koolituse/kohtumise 
korraldamise aeg, et 

see sobiks nii 
maapiirkonna 

raamatukogule kui 
esinejale 

(bussiaegade teema)

Pole sertifitseeritud 
rahatarkuse 

koolitajaid. Vaja on 
teadmisi, et keda 
kutsuda, kes on 
usaldusväärne



8) Milliseid ressursse on tegevuseks vaja? 9) Kes saab ressurssidega aidata?

spetsialistid

Tehniline ressurss 
kõigile 

raamatukogudele

koolitusrahad 
rmtk. 

eelarves

aeg

raamatukogu 
töötaja, kellel 

on huvi

Mingi kesksem 
koordineerimisüksu

s, kes tegeleks nii 
laiema turunduse 

kui esinejatega 
kokkulepetega jmt

rmtk. hoidja 
ettevalmistus, 

kursis olek 
teemaga

finantsid

raamatukogutööt
ajate teadlikkus - 

äppidest, 
lektoritest, 

õppematerjalidest 
jne

tehnika

raha (tehnika 
soetuseks, 

tasuks jms.)

Asjast 
huvitatud 

raamatukogu- 
töötajaid on 

vaja

Aktiivne 
kogukond, kel 

on huvi ja aega 
koos käia

koostööpartnereid - 
kes koolitaks, kellega 

koos saaks nt 
projektiraha 

taotleda vm, kes 
aitaks vabatahtlikke 

kaasata vmt

Lektoritasud

head 
tehnilised 
vahendid

piisavalt 
motiveeritud 

töötajaid

valmisolek 
ka inimeste 

poolthuvigruppide 
olemasolu (kes 
tahaksid koos 

käia, loengutel- 
töötubades 

osaleda)

turundajad

Mentorklubi raamatukogu- 
töötajatele nagu on 

õpetajatele (rahastus 
KOVist? Sotsiaalfondid?)

Mingi ministeerium võtaks 
teema keskselt vedada

Rahandus- 
ministeeriumil on 
kontaktivõrgustik, 

kes saab aidata 
usaldusväärsete 

kõnelejate leidmisel

Kohalik 
omavalitsus

Kui KOVis on mitu 
asutust, kellel on 

vaja mingeid 
tehnilisi seadmeid, 
siis kas neid saaks 

roteerida? Soetataks 
mitme peale

Andras

RaM on pakkunud e- 
kursust 

noorsootöötajatele, 
õpetajatele - saaks 

pakkuda ka 
raamatukogu 

töötajatele


