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Tänane kava
• Sissejuhatus
• Raamatu tutvustus
• Rahatarkuse, investeerimise ABC ehk olulisemad põhimõtted



Tarvo Vaarmets, Phd
Haridus
• 2019 TTÜ finantsökonoomika doktorikraad (käitumuslik rahandus)

• 2020: Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi peapreemia
• 2020: European Finance Association teadusajakirja Review of Finance TOP 5 investeerimisalane teadusuuring
• 2014 ja 2016: Eesti Panga teaduspreemia

• 2010 TTÜ magistrikraad majanduses, cum laude
• 2008/2009 magistriõpingud Prantsusmaal (NEOMA Business School) 
• 2004 TTÜ arvutiteaduse (arvutisüsteemide) diplom
• 2000 Saaremaa Ühisgümnaasium

Töö ja muu (minevikus ja olevikus)

• 20 aastat investeerimiskogemust ja vara kasvatamist
• Töökohad -> 

• Õpetaja ->

• Nõukogu liige (Balti Innovatsiooni Fond + mõned ettevõtted)
• Rahatarkuse õpikute autor www.rahaedu.ee

http://www.rahaedu.ee/


https://www.aripaev.ee/arvamused/2016/05/02/kool-
kisendab-rahaoppe-jarele
https://saartehaal.postimees.ee/7232065/saarlane-tarvo-
vaarmets-paneks-rahatarkuse-tunnid-kooliprogrammi

“Rahaedu põhimõtted” valmis
koolidele mõeldes

https://www.aripaev.ee/arvamused/2016/05/02/kool-kisendab-rahaoppe-jarele
https://saartehaal.postimees.ee/7232065/saarlane-tarvo-vaarmets-paneks-rahatarkuse-tunnid-kooliprogrammi


Tänaseks on raamat paljudes
koolides ka olemas

Finantsinspektsioon ostis koos Rahandusministeeriumi ja 
teiste partneritega 56 koolile üle Eesti rahatarkuse raamatuid. 
Inspektsioon soetas finantsaudiitori Tarvo Vaarmetsa 
kaasautorlusega raamatut “Rahaedu põhimõtted”.

Koostöös heategevusfondiga Igavene Heategu kinkisime
“Rahaedu Põhimõtted” 60-le gümnaasiumile. Kõik 130 
raamatut, turuväärtuses üle 5000 euro, annetasime koolidele
tasuta. Lisaks raamatute kinkimisele saatsime koolidesse ka
Marathon Studios abiga salvestatud videoloengu.

https://www.youtube.com/watch?v=NG6X33xnCzA&t=174s

https://www.youtube.com/watch?v=NG6X33xnCzA&t=174s


Rahaedu Põhimõtted

• Rahatarkuse õpik
• Autoriteks kolm rahandusdoktorit
• Kõvakaaneline, 320 lehekülge
• Esimene trükk 2020. a.
• Praegu kasutuses pea 6000 raamatut
• Loetav ka üksikute teemade/peatükkidena

Võttes teravasse fookusesse igapäevased rahaasjad, elus ette tulevad rahalised olukorrad ja 
investeerimise, annab raamat läbi autorite praktiliste kogemuste ja teadustausta lihtsas 
keeles edasi rahaedu saladused, teadmised ja oskused. 
Raamatu on kirjutanud Eesti autorid Eesti lugejatele, keskendudes seega just Eesti oludele.



Sisu(kord)



Sisu(kord) 2



Sisu(kord) 3



Peatükkide ülesehitus

• Selgitav sisutekst

• Praktilised näited

• Õpetlikud kogemuslood

• Soovitused peatüki
kokkuvõttena

• Praktilised küsimused-ülesanded
teema kinnistamiseks



Muud olulisemad komponendid

• Sisuteksti sees:

• tabelid
• joonised
• väljatõsted

• Mõisted raamatu lõpus



Lugejate tagasiside

goodreads.com



Lugejate tagasiside

goodreads.com



Järgmine samm - investeerimisõpik

goodreads.com



Sisu(kord)

Sissejuhatus investeerimisse -> Elukaar ja pension -> Varaklassid -> Tehingute tegemine -> Aktsiate, võlakirjade, 
kinnisvara analüüs ja õiglase väärtuse leidmine -> Ühisrahastuses investeerimine -> Majandustsüklid



SÄÄSTMISE, INVESTEERIMISE ABC EHK

RAHAEDUPÕHIMÕTTED
PRAKTIKAS



Miks oma rahaasjadega tegeleda?

• Raha ei ole ju kõige tähtsam ehk mida raha eest ei saa?
• Tervis, perekond, sõbrad (kvaliteetsed suhted)?

• Raha loob rohkem võimalusi kõige tähtsamale 
keskendumiseks, võimaldab aega veeta nii nagu soovid

• X + raha = kõrgem elukvaliteet



Millist elustiili sihtida?

Kulud > Tulud
(kiirlaenud, muud võlad)

Kulud < Tulud
(investeeringud, vara)

Kulud = Tulud
(ei ole võlgu, ei ole vara)

Tahaks kogu
kättesaadava raha 
eest elu nautida?

Elu lõpuks 
võimalikult palju 

vara koguda?

Rahaline
vabadus?

Elaks
palgapäevast

palgapäevani?

Tasakaal elu 
nautimise ja 

säästmise vahel?



Miks lapsena säästma peaks?

Peatükk 3

• Rikkaks saamise ja jäämise põhiprintsiip “Hoia kulud tuludest madalamal”

• Säästmine on investeerimise eeldus ehk annab võimaluse ka
investeerimisega tegelema hakata



Investeerimisega rikkaks saamise
näitlik teekond

 

Elustiil 
(sh. eluase, 
transport jms) 

18  22-23        35-40     Vanus 

Investeerimine on raha pikaajaline paigutamine varadesse 
(lisa)sissetuleku teenimiseks



Kui raha on vähe ja sellest ei taha ilma jääda, kuidas
investeerimisega alustada? Kuidas leida motivatsiooni?

Peatükk 1 “Investeerimismõtte seadistamine”

Peatükk 9 “Investeerimise ABC”

• Hangi baasteadmised ja otsi madala riskiga investeeringuid
• Kui üldse riski ei taha, siis sisuliselt on ainuke võimalus pangahoius
• Kui valmis madalat riski võtma, siis näiteks tugeva ettevõtte võlakiri
• https://www.teeviit.ee/rikkuse-suunanaitajad-ehk-kust-hankida-rahatarkust/

https://www.teeviit.ee/rikkuse-suunanaitajad-ehk-kust-hankida-rahatarkust/


Miks investeerida?
Raha 

teenimise kaks 
võimalust

Sinu vara töötab 
Sinu eestTöötada ise

Palk



Miks investeerida?

Üüritootlus (+3pp)
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Aktsiad Kinnisvara Raha Inflatsioon



Mida varem alustada, seda kasulikum

Kuidas kasvab jõukus, kui alustada 20, 25, 35, 
45 või 55. aastaselt, säästes seejuures  iga 

kuu 50 EUR ja investeerides tootlusega 8%?

Kuidas kasvab jõukus, kui alustada 20, 25, 35, 
45 või 55. aastaselt, säästes seejuures  iga 

kuu 50 EUR ja investeerides tootlusega 10%?



Millised on soovitused noortele esimeste
investeerimissammude tegemiseks?
• Täida investeerimiseeldused

• Õpi säästma
• Kogu investeerimiseks raha
• Sea (SMART) eesmärgid
• Hangi baasteadmised

• Hangi baasteadmised
• Mis on risk?
• Mis on liitintress ja kuidas see töötab?
• Millised on erinevad investeerimisvõimalused/varaklassid, mis neid iseloomustab?
• Miks investeerimine on kasulik-vajalik?

• Väärtusta haridust ja enesearendamist
• Mida parem haridus ja väärtuslikumad oskused, seda suurem sissetulek
• Mida suurem sissetulek, seda rohkem raha investeerimiseks

Peatükk 1 “Investeerimismõtte seadistamine”
Peatükk 3 “Varaklassid kui investeerimistuum”



VÄIKESE SUMMAGA, EMA-ISAGA ARUTADES

ALUSTA KOHE

Peatükk 4 “Praktilised sammud esimeste tehinguteni”



Kuidas alaealisena
investeerimisega tegeleda?

• Kuni 7. aastaseni ei saa laps ise oma kontoga midagi ette võtta, alates 7. aastasest saab teostada makseid
• Investeerida saab alaealine aga vanemaga koostöös ehk alaealine ise investeerimistehinguid teha ei saa
• Seega on vanemate heaksiit ja tugi möödapääsmatu

Kui vanemad ja ka õpetajad ei oska investeerimisnõu anda, kuidas
saab alaealine ise investeerida? 

• Täida investeerimise eeldused (säästmisharjumus, kogu raha, hangi baasteadmised)
• Uuri, analüüsi (sh kellele oma raha käsutada annad?), otsi investeering, mida soovid teha.
• Algata projekt “Vanematele investeerimise õpetamine” 
• Tee vanematele selgeks, miks investeerimine on kasulik ja miks tahad mingit konkteetset

investeeringut teha, põhjenda
• Palu vanematel mõnda suuremasse panka helistada ja uurida, mida on vaja teha, et laps saaks

investeerida. Kui vaja, minge koos pangakontorisse, kus selgitatakse ja sõlmitakse vajalikud
lepingud, tehakse kontod



Lapse-investeerimise eesmärgi näide
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Lapse vanus
Juurdekasv investeerimisest kokku Sissemakseid kokku

• Igakuine sissemakse u 110 EUR
• Lapsetoetus 60
• Mõlemad vanemad lisaks 20, kokku 40
• Muu (taararaha, kingitused…)

• Keskmine oodatav aastatootlus 10%



Millised on usaldusväärsed allikad või
kellega säästmisest ja investeerimisest rääkida?

• Raamatud -> 
• “Rahaedu põhimõtted”
• “Investeerimisedu põhimõtted”
• “Rikkaks saamise õpik” (Jaak Roosaare)
• “Koer nimega Money” (Bodo Schäfer)
• “Babüloni rikkaim mees” (George S.Clason)
• “Rikas isa, vaene isa” (Robert T. Kiyosaki)

• Portaalid -> 
• Minuraha.ee
• Rahajutud.ee
• finance.yahoo.com; 
• fool.com 

• YOUTUBE
• Otsingud sind huvitava märksõnaga
• LHV investeerimiskool
• Swedbank investeerimiskool

• Ideaalis leia mentor
• Vanem, õpetaja, sõbra isa-ema, sõber ise

• Aruta sõpradega
• Asuta kooli investeerimisklubi
• Looge kooli rahatarkuse tund

• Palu õpetajal rahatarkuse esinejaid kutsuda

• Liitu facebooki gruppidega ja küsi küsimusi
• Finantsvabaduse grupp
• Kinnisvarajutud
• “Rahaedu põhimõtted” blogi facebookis

• Käi (vanemaga) pangas konsultatsioonis ja 
küsi küsimusi

• Ole valmis filtrit rakendama ehk pangatoodete
pakkumisteks

https://minuraha.ee/
https://rahajutud.ee/
https://finance.yahoo.com/
https://www.fool.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCC7E619C314E8A5E
https://www.youtube.com/watch?v=jxncAnSjXCM&list=PLaWpG6xOoUrbEbdso3MnnACeISVh6oqMd


Tänane kava
• Hoia kulud tuludest madalamal
• Krediidikulukus
• Risk, üle 10% tootluses kõrge riskiga



Aitäh!
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