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Millist infot saab
tarbijaveebist minuraha.ee?

Finantsinspektsiooni tarbijaveebist minuraha.ee saab
erapooletut infot finantsteenuste ja –toodete kohta

• Kogu tarbijaveebi sisu on 
käesoleva aasta alguses uuendatud

• Õpetajatele on lisatud töölehed
säästmise ja investeerimise kohta

• Tarbijaveebis avaldatakse regulaarselt uudiseid
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Kaks uut töölehte

Tööleht säästmisest ja investeerimisest
• Mõeldud X-XII klasside õpilastele
• Sisaldab ülesandeid
• Tarbijaveebist Õpetajate rubriigist

võimalik alla laadida
• Lisatud QR kood, mis aitab noortel

ülesandeid lahendades infot otsida

5



Rahatarkuse e-loengud
Finantsinspektsiooni töötajad annavad märtsis kolm
rahatarkuse e-tundi:

• 9.03 kell 11 “Kui palju maksab laenu võtmine?”

• 15.03 kell 11 “Kuidas finantsjärelevalve tarbijat kaitseb?”

• 22.03 kell 11 “Kuidas turvaliselt finantsturul tegutseda?”

Eesti Panga rahatarkuse e-tund:

• 10.03 kell 11 “Mis on makromajandus?”
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“Palju maksab laenu võtmine?”

• Millised tasud ja kulud kaasnevad 
laenuga? 

• Kas ja kui palju infot peab 
laenuandja laenuvõtjale andma? 

• Kust leiab ise infot laenude kohta?

• Mis on krediidi kulukuse määr ja 
miks see oluline on?
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“Kuidas finantsjärelevalve
tarbijat kaitseb?”

• Mis kasu on sellest tarbijal? 

• Mida teeb Finantsinspektsioon 
selleks, et inimeste finantsturule
pandud raha oleks kindlas kohas?
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Rahatarkuse e-loengud

• Kust kontrollida, kas
ettevõttel on tegutsemiseks
olemas luba? 

• Mida veel enne 
investeerimist teha?
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Rahatarkuse e-loengud

Registreerida saab veebilehel
https://etunnid.tagasikooli.ee/

10

https://etunnid.tagasikooli.ee/


Rahatarkuse
koomiksikonkurss
• Osaleda saavad 1.-12.kl 

õpilased

• Kolm vanusegruppi

• Koomiksid saata hiljemalt
31.03 aadressile
koomiks@fi.ee

• Konkursi tingimused
tarbijaveebis minuraha.ee
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Rahatarkuse
koomiksikonkurss

• Võitjad kuulutatakse välja 
15. aprillil 

• Peaauhind igas
vanuseklassis graafikatahvel

• Parimate tööde autoritele
jagame rahatarkuse
raamatuid
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Arvestame õpetajate soovidega rahatarkuse
materjalide väljatöötamisel. 
Ettepanekud palume saata meiliaadressile
minuraha@fi.ee
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