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Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli selgitada välja EMÜ majadus- ja sotsiaalinstituudi 

üliõpilaste finantsalased teadmised ja seoses sellega ka finantskäitumine ning võrrelda 

tulemusi demograafiliste näitajate alusel jagatud gruppide lõikes. Töö teoreetilises osas 

selgitati finantskirjaoskuse mõistet, vajalikkust ja toodi välja finantskirjaoskuse erinevad 

tasemed. Toodi välja maailmas tehtud uuringud demograafiliste näitajate (sugu, vanus, 

haridus) põhjal, lisaks anti ülevaade ka Eestis teostatud uuringutest.  

Eesmärgi saavutamiseks kasutati kvalitatiivset uurimismeetodit- ankeetküsitlust ,ankeedile 

vastas 99 üliõpilast. Empiirilises osas teostati analüüs vastavalt saadud tulemustele. 

Analüüsiks kasutati üliõpilaste hinnangut iseenda finantskäitumisele, finantsalaseid 

faktiteadmisi ja finantskäitumist iseloomustavaid tulemusi. Analüüsiga püüti selgitada seost 

teadmiste ja käitumise vahel. Tulemused näitasid, et üliõpilased hindavad väga adekvaatselt 

enda finantsalaseid teadmisi. Õppeastmete lõikes selgus, et nii teadmised kui ka käitumine 

on kursuseti väga erinev, kuid kokkuvõtvalt on bakalaureuseõppe üliõpilaste teadmised 

kehvemad kui magistriõppe tudengitel. Selgus, et meeste finantsteadmised on  kõrgemad ja 

ka nende finantskäitumine on tulemuslikum.Veel selgus tulemustest, et enamasti on 

teadmiste omandamine ja käitumine seoses, kuid on ka valdkondi, kus üks ei toeta teist. 

Näiteks vanusegruppides on vanematel üliõpilastel küll rohkem teadmisi võrreldes noortega, 

kuid noored käituvad korrektsemalt kui vanemad vanusegrupid. Finantskäitumisest selgus 

ka, et üliõpilaste nõrk valdkond on investeerimine. 
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SISSEJUHATUS 

Kui veel eelmisel sajandil peeti tähtsaimateks omandatud oskusteks lugemisoskust ja 

kirjaoskust, siis 21. sajandil, mil maailm pidevalt areneb, on ka omandatavad oskused 

pidevas arengus. Et olla täna edukas ei piisa vaid elementaarsetest oskustest, omandada 

tuleks veel nii mõnigi tähtis oskus nende hulgas ka finantskirjaoskus, mis tagab 

majandusliku edukuse. 

Oskus kõlab üsna lihtsa ja loogilisena ent defineerides tuleb esile, et see on midagi palju 

keerulisemat kui alguses arvata. Paraku võib ka uuringutest järeldatuna välja tuua fakti, et 

inimestel jääb antud oskusest vajaka. See on väga tõenäoliselt põhjus, miks Eestis on vaeste 

osakaal Euroopa Liidus keskmisel kohal. (Eestis on vaeste... 2012) 

PISA 2012 korraldatud finantskirjaoskuse uuringus selgus, et Eesti õpilased on kolmandal 

kohal 18 riigi hulgas, kuid erinevate ekspertide hinnagul algab Eesti elanike madal 

finantskirjaoskuse just noortest. Antud faktist ajendatuna selgitatakse finantskirjaoskuse 

taset majandustudengite hulgas, hindamaks nende taset ja muutusi selles. 

Töö eesmärgiks on välja selgitada Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi 

üliõpilaste finantskirjaoskuse alased teadmised ja käitumine ning nende erinevus 

demograafiliste näitajate (sugu, vanus, haridus) lõikes. 

Lähtuvalt eesmärgist on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

 Selgitada finantskirjaoskuse mõistet, selle erinevaid tasemeid ning 

finantskirjaoskuse vajalikkust 

 Anda ülevaade erinevatest teostatud uuringutest Eestis finantskirjaoskuse alal ning 

nende tulemustest  

 Selgitada välja anketeerimise kaudu üliõpilaste finantskirjaoskuse alased teadmised 

 Anda ülevaade  üliõpilaste finantsalastest teadmistest ja käitumisest erinevate 

gruppide lõikes 

 Anda soovitusi finantskirjaoskuse parandamiseks 
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Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist, teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises osas 

selgitatakse finantskirjaoskuse mõistet, kasutades selleks nii rahvusvahelisi käsitlusi 

võõrkeelsetest allikatest kui ka eesti keelset tõlgendust. Samuti tuuakse erinevate 

uuringufirmade poolt (Faktum & Ariko ja Saar Poll) koostatud finantskirjaoskuse alastest 

uuringutest välja olulisem ning antakse ülevaade ka mitmest rahvusvaheliselt korraldatud 

uuringutest (OECD, PISA). Teoreetilise osa viimases alapeatükis tuuakse välja 

finantskirjaoskuse edendamise programmidest Eestis. 

Töö empiirilises osas on esitatud töö metoodika ja andmete analüüs. Bakalaureusetöö 

eesmärgi saavutamiseks kasutatakse kvalitatiivset uurimismeetodit, viiakse läbi 

ankeetküsitlus. Valimi moodustavad Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi 

bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Ankeetküsitluse koostamiseks kasutati  internetis 

vabavaralist programmi GoogleDocs. Küsitlus viidi läbi perioodil 16.-26.aprill 2015. 

Seejärel analüüsiti läbiviidud ankeetküsitluse teel saadud andmeid, mille tulemusena 

selgitati välja valimi finantskirjaoskuse alased teadmised ja käitumine ning nende ühtivus. 

Küsitluse tulemusi analüüsiti soo, vanuse, õppeastmete ja kursuste lõikes.  

Töös kasutatakse  erinevaid  valdavalt võõrkeelseid allikaid finantskirjaoskuse teemal. Suur 

osa võõrkeelsest materjalist on koostatud Majandusliku Koostöö ja  Arengu Organisatsiooni 

(OECD) poolt, samuti on kasutatud teoreetilist materjali erinevate riikide poolt läbiviidud 

uuringute aruannetest. Eestikeelne materjal on saadud peamiselt Finantsinspektsiooni 

loodud tarbijaveebilt, Rahandusministeeriumi veebileheküljelt ning  erinevate 

uuringufirmade kodulehtedelt. 
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1 FINANTSKIRJAOSKUSE OLEMUS 

1.1 Finantskirjaoskuse mõiste ja areng 

Finantskirjaoskuse olemuse selgitamisel on tähtis roll lühikokkuvõttel oskuse ajalool. 

Finantskirjaoskuse esmamainimist võib leida juba enam kui kahesaja aasta tagusest ajast. 

Nimelt 1787. aastast leidub kirjeid Ameerikast, kus tunnistatakse vajadust finantsmaailma 

tundmise suhtes. (History of financial literacy 2014) 

1914. aastal pandi kirja esimene seadus, mis käsitleb endas vajadust õppida finantsalaseid 

teadmisi elujärje parandamiseks. 1950-ndatel hakati paljudes maades uurima ja enam 

tähelepanu pöörama üksikisiku toimetulekule finantsküsimustes ning sellest hetkest omas 

finantskirjaoskus enam tähelepanu hariduses. 1990-ndate lõpus tegeletakse antud teemaga 

juba väga süvitsi. (History of financial literacy 2014) 

Finantskirjaoskuse tähtsus kogu maailmas väljendus enim pärast 2008 a. finantskriisi, mis 

sai alguse Ameerika Ühendriikidest, pärast seda mõistsid inimesed finantsalaste teadmiste 

olulisust. Kuigi juba 2006. aastal alustati riikliku strateegiaga, parandamaks 

finantskirjaoskuse taset, jäädi paraku sellega kriisi ajaks hiljaks. (Financial literacy 

explicated 2010) 

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) avaldas 2008. aasta märtsil 

soovitused finantshariduse heade tavade kohta seoses erapensioni ja kindlustusega. 

Ameerika Ühendriikides loodi 2007. aastal presidendile aruandev finantskirjaoskuse 

nõuandev komisjon, et keskenduda juurdepääsu suurendamisele finantsteenustele ja 

parandada finantsvaldkonna haridust koolides ja töökohtadel. See komisjon plaanis 

koostööd ka 20 föderaalagentuuriga, mis on kokku pandud finantskirjaoskuse ja hariduse 

komisjonis, mida juhib rahandusministeerium. Paljud teised rahvusvahelised asutused 

keskenduvad sellele teemale oma üld- ja eriprogrammides (nt Euroopa Investeerimispank, 

Maailmapank). (Financial literacy...2009) 

Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni päevakavas oli finantshariduse 

teema juba enne 2007. aasta finantskriisi, kuid põhjalikumalt on sellega tegelema hakatud 
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alles hiljem. Seni on poliitikate kujundamisel arvestatud vahetumate tulemustega eesmärke, 

nagu tarbijatele pakutav parem finantsteave ja tarbijakaitse. (Financial literacy...2009) 

Hea finantshariduse olulisust on tunnistatud EL-i tasemel. Aruandes „Ühtne turg 21. sajandi 

Euroopa jaoks“ nimetas Euroopa Komisjon finantsharidust oluliseks osaks selle tagamisel, 

et ühtne turg tooks Euroopa elanikele otsest kasu, eriti julgustades neid ostma parimaid 

finantsteenuseid nii oma liikmesriigis kui ka teistes riikides ning samas ka mõista mõningaid 

isiklike rahaasjade korraldamise põhitõdesid. (Financial literacy...2009) 

Aastal 2007 korraldas Euroopa Komisjonis Brüsselis finantsvõimekuse suurendamise 

konverentsi, kus teema pälvis suuremat tähelepanu. Konverentsil toodi esile, et 

liikmesriikidel on oluline roll, eriti finantsteemade kaasamisel õppekavasse. Erinevad 

ettekanded näitasid, et EL-is on palju tehtud, et julgustada tarbijaid tegema õigeid 

rahandusalaseid otsuseid, kuid tunnistati ka, et on vaja saavutada palju enamat. Euroopa 

Komisjon avaldas teatise finantshariduse kohta, kus toodi välja parema finantskirjaoskuse 

majanduslikud, ühiskondlikud ja isiklikud eelised ning anti ülevaade finantshariduse 

pakkumise kohta EL-is. Seoses EL-i tasemel algatustega on Euroopa Komisjon juba loonud 

veebisaidi DOLCETA, mis keskendub põhiliselt täiskasvanutele mõeldud tarbijate 

finantsharidusele. Veel üks algatus on „Euroopa päevik“ – brošüür keskkooliõpilastele, mis 

annab neile teavet nende tarbijaõiguste ning raha- ja võlahalduse kohta. (Financial 

literacy...2009) 

Euroopa Parlament on kiitnud heaks Euroopa Komisjoni algatused tarbijate finantshariduse 

valdkonnas, eriti finantshariduse eksperdirühma loomise ja kavatsuse avaldada 

finantshariduse skeemide ning EL-is tehtavate uuringute võrguandmebaasi. Euroopa 

Parlament rõhutab, et finantsharidus täiendab, kuid ei saa asendada ühtseid tarbijakaitse 

sätteid finantsteenuste õigusnormides ja finantsasutuste reguleerimist ning ranget 

järelevalvet. Euroopa Parlament rõhutab, et finantsharidust peaks tarbija huvide kaitsmiseks 

pakkuma õiglasel, erapooletul ja läbipaistval viisil ning peab olema selgelt eristatav 

ärinõuannetest või reklaamist. Selle eesmärgi saavutamiseks soovitab Euroopa parlament 

finantsasutustel luua oma töötajate jaoks tegevusjuhendi. (Financial literacy...2009) 

Eestis sai finantskirjaoskuse tähtsus kõrgendatud tähelepanu pärast 2000. aastate esimest 

finantskriisi, mil tekkis vajadus finantshariduse kinnistamisele. Finantshariduse vajalikkust 

rõhutas ka üha arenev finantsmaailm, millega tuleb kursis olla. 2010.aastal korraldati Eestis 
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esimene finantskirjaoskuse alane uuring ning pärast seda on töötatud välja programm, mis 

tõstaks inimeste finantskirjaoskuse taset Eestis. (Finantskirjaoskuse edendamine) 

Enam pälvib ka tähelepanu mõiste finantskirjaoskus, kuna tegemist on mõistega, mida on 

võimalik defineerida paljudest erinevatest vaatenurkadest ja nii üksikisiku tasandil kui ka 

majanduses laiemalt. (Hung et al, 2009) 

Teema selgitamiseks tuleks eristada finantskirjaoskust (financial literacy) mõistetest 

finantsteadmised (financial knowledge) ja finantsalane haridus (financial education), kuigi 

mõisted täiendavad teineteist, ei saa neid defineerida kui samatähenduslikke mõisteid. 

(Huston 2010)  

Finantsharidus on protsess läbi mille inimene täiustab oma arusaamist finantstoodetest, 

teenustest ja konseptsioonidest, läbi mille tekib võimalus neil teha informeeritud otsuseid, 

vältima rahalist puudujääki, teadmist kuhu pöörduda abi saamiseks rahalistes küsimustes. 

Finantsteadmised on teadmised, mis tekivad läbi omandatud hariduse. Kõige olulisem 

erinevus finantskirjaoskusest on asjaolu, et finantskirjaoskuse mõiste hõlmab ka 

käitumuslikku osa, mis ilmselt on kirjaoskuse mõiste juures oluliseim. (Hung et al, 2009) 

Finantskirjaoskuse ühe definitsioonina võib vaadelda OECD käsitlust, mille kohaselt 

finantskirjaoskus on oskuste, teadmiste, hoiakute ja käitumiste kogum, mis on vajalik 

arukate otsuste tegemiseks ja pere majandusliku heaolu tagamiseks. (Atkinson, 2011) 

Remund (2010) arutleb finantskirjaoskuse mõiste üle ja annab sellele veidi teise käsitluse, 

jagades definitsiooni viide kategooriasse: 1) finantskontseptsiooni teadmised 2) võime 

rakendada finantskontseptsiooni teadmisi 3) oskus juhtida isiklikke rahaasju 4) oskus teha 

õigeid finantsotsuseid 5) enesekindlus efektiivselt planeerida tuleviku majanduslikke 

vajadusi. Antud kategooriad võtab Remund kokku järgmiselt: „Finantskirjaoskus on mõõt, 

mil määral indiviid mõistab finantsalaseid mõisteid, omab võimet ja enesekindlust, 

juhtimaks isiklikke rahaasju lühiajaliste ja pikemaajaliste otsuste korral arvestades samal ajal 

elusündmusi ja majanduse olukorda.“ (Remund 2010). Antud definitsioon on sisuliselt ja 

tähenduselt sarnane eelnevale mõiste käsitlusele, kuid annab parema ülevaate ja 

sisukirjelduse. 

Finantsteemaline veebikeskkond investopedia defineerib finantskirjaoskust lühidalt kui 

finantstoimingute valdamise ja arusaamise oskust. Finantskirjaoskus on peamiselt kasutatav 
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personaalsete finantstoimingute tarbeks. Finantskirjaoskus hõlmab teadmisi mõistlikult 

tehtud otsustest, mis puudutab kindlat finantsala nagu näiteks kinnisvara, kindlustus, 

investeerimine, säästmine, maksude planeerimine ja pensioniiga. See hõlmab ka 

finantsteadmisi liitintressist, finantsplaneerimisest, krediitkaardi kasutamisest, kasulikust 

säästmismeetodist, tarbijaõigustest ja raha ajaväärtusest. (Defination of... 2014) Taoline 

käsitlus finantskirjaoskusest täiendab eelmisi, on lisatud veidi erinevaid vaatenurki, iga 

keskkond defineerib mõistet lähtuvalt oma vajadusest. 

Veel spetsiifilisem käsitlus mõistele finantskirjaoskus sisaldab järgmisi elemente- 

arvutusoskus, võime arvutada investeeringutasuvust, laenu intressimäära. Arusaamist 

rahaliste otsustega (nt laenud ja investeeringud) seotud ohtudest ja eelistest, mõista rahaga 

seotud põhimõisteid (nt risk, tootlus, raha ajaväärtus) ja võime teada, millal küsida 

professionaalset nõu, mida küsida ja kuidas rakendada saadud infot. (Widdowson et al, 

2007) 

Finantskäitumine (financial behaviour) on tulenevalt finantsteadmistest seotud tegevused, 

mis hõlmavad järgnevaid valdkondi: 

 Rahaasjade korraldamine - igapäevased rahaasjad, eelarve koostamine, arvete 

õigeaegne tasumine, finantsplaneerimine 

 Laenamine - laenu ja sissetuleku suhte optimaalsus, kulude jälgimine 

 Finantstoodete ja –teenuste valimine - kogu teenuste ja toodete ülevaate omamine, 

võrdlus 

 Ressursid/eneseabi (Atkinson et al, 2006) 

Aastal 2012 viisid Ameerika Ühendriikides läbi majandusteadlased küsitluse „Tegelik ja 

tajutav finantskirjaoskuse mõju finantskäitumisele“, uurides finantskirjaoskuse mõju 

finantskäitumisele viies erinevas valdkonnas: krediitkaardid, investeeringud, laenud, 

kindlustus ja finantsalane nõuanne. Tulemustest järeldus selgelt, et heal tasemel 

finantskirjaoskusel on positiivne mõju inimese finantskäitumisele. Mõnes valdkonnas on 

küll mõju suurem (nt  investeerimine) kui teises (kindlustus), kuid üldiselt selgub 

tulemustest, et finantskirjaoskuse mõju on positiivne kogu finantskäitumisele tervikuna, 

mida väidavad ka paljud eksperdid. (Allgood& Walstad 2012) 

Eesti keelne definitsioon finantskirjaoskusele lähtub OECD käsitlusest. Definitsioon hoiab 

teadmised ja käitumise üksteisest eraldi, kus teadmised ei pruugi käitumist mõjutada. 
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Erinevates finantskirjaoskust käsitletavates materjalides on toodud välja ka 

finantskirjaoskuse tasemed. Eesti rahandusministeeriumi ekspertgrupi poolt on välja toodud 

finantskirjaoskuse püramiid, mis on esitatud joonisel 1: 

 

Allikas: „Kuidas parandada Eesti elanikkonna finantskirjaoskust?“ 2012 

Joonis 1. Finantskirjaoskuse püramiid 

Finantskirjaoskuse püramiid annab põhjaliku ülevaate finantskirjaoskuse erinevatest 

tasemetest. Finantskirjaoskuse arendamisel on kõige olulisem kahtlemata kõige madalam 

tase ehk igapäevane, samas kõrgendatud huvi ja teadmiste korral ei oma vähem tähtsust ka 

perioodiline ja spetsialiseerumistase. 

Püramiidi kõige madalam tase ehk igapäevane on elementaarsete finantsteadmiste tasand. 

Igapäevasele tasemele tuleks enim rõhku lisada nii finantshariduses kui ka käitumuslikul 

poolel, kuna igapäevase finantskirjaoskusega peab iga leibkond kokku puutuma 

finantsotsuseid langetades. Tase hõlmab kõige mitmekesisemaid finantsteemasid nagu- 

inflatsioon, säästmine, laenamine, kulud-tulud, eelarve koostamine (s.h. rahaliste 

eesmärkide seadmine), pangateenused, tarbijaõigused- ja kohustused jne. Püramiidi 

madalaima taseme eesmärk on taseme teadmiste rakendamisel tekitada sääst. 

Spetsiali-

seerumine

(investeerimis-

portfelli juhtimine)

Perioodiline 

(hüpoteek; testament; investeerimine; laenamine; 
säästmine vanaduspõlveks;)

Igapäevane

(inflatsioon; säästmine; krediitkaardid; kulutused; tarbijaõigused- ja 
kohustused; pangateenused; internetipanga teenused; intressid; võlgade 

haldamine; kindlustus; rahaliste eesmärkide seadmine; eelarve koostamine.)
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Püramiidi järgnev aste ehk perioodiline eeldab juba konkreetsemaid finantsteadmisi ja 

spetsialiseerumist finantsmaailma. Võrdlusena eelneva tasemega ei ole teadmisi vaja 

igapäevaselt vaid pigem perioodiliselt valdkonnas nagu- pikaajaline investeerimine, 

laenamine, säästmine vanaduspõlveks ja ka lastele kogumine. Perioodilise taseme eesmärk 

on säästetava kasvatamine  ja säilitamine läbi investeerimise. 

Püramiidi kõrgeim aste ehk spetsialiseerumine on finantskirjaoskuse kõrgeim tase, mis 

eeldab kõrgeid finantsteadmisi ja oskusi. Spetsialiseeritud tasemel on enamasti kaasatud ka 

vastava ala spetsialistid, kes abistavad näiteks investeerimisportfelli haldamist ja juhtimist. 

Spetsialiseeritud taseme eesmärk on teadmiste rakendamisel kasumi maksimeerimine. 

Kuigi käesolev bakalaureusetöö keskendub üksikisiku finantskirjaoskuse uurimisele, siis 

võib eristada ka majanduslikku kirjaoskust, mis hõlmab veidi laiemaid mõisteid nagu 

nõudluse ja pakkumise teooriad, turustruktuurid jne. Finantskirjaoskus keskendub inimeste 

ja nende lähedaste finantstegevuse mõistmisele, haldamisele ja planeerimisele, kuid iga 

üksiku inimese suutlikkus mõista, hallata ja planeerida mõjutab laiemalt ka kogu ühiskonda, 

olles osa nii riiklikus kui ka globaalses stabiilsuses, tootlikkuses ja arengus. (Pisa 2012) 

Kuna kõrge finantskirjaoskusega inimesed suudavad paremini langetada endale kasulikku 

otsuseid ja suhtuda konstruktiivselt ümbritsevasse majanduskeskkonda (Pisa 2012), siis 

võibki kokkuvõtvalt välja tuua finantskirjaoskuse ja selle edendamine olulisuse järgnevatel 

põhjustel:  

 Rahvastiku vananedes on järjest olulisem tõsta inimeste panust vanaduspõlve 

kindlustamisel. 

 Järjest keerulisemaks muutuvate finantsteenuste ja –toodete vahel on inimestel vaja 

osata valikuid teha. 

 Finantskohustuste suurenemisega kasvab inimeste makseraskustesse sattumise oht. 

 Finantskirjaoskuse taseme tõstmine võimaldab inimestel oma finantse iseseisvalt ja 

edukalt planeerida. (Eesti elanike...2013) 

Seega olenemata faktist, et finantskirjaoskus on eestlaste hulgas veel suhteliselt uudne 

mõiste, on oluline nii üksikisiku kui ka riigi seisukohalt, et finantskirjaoskus leviks rahva 

hulgas. 
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Autori hinnangul on kõige olulisem finantskirjaoskuse rakendamisel motivatsioon ja 

enesekindlus. Inimesed võivad omandada teadmisi ja oskusi kõrgel tasemel, kuid kui nad ei 

ole valmis neid rakendama, siis paraku ei ole sellel positiivset kasu finantskirjaoskuse taseme 

tõusule. 

1.2 Finantskirjaoskust mõjutatavad tegurid 

Pikka aega on peetud õigeks traditsioonilisi finantsteooriaid, mille järgi investorid mõtlevad 

ratsionaalselt ja teevad kindlaid otsuseid toetudes erinevatel hinnagutel ja 

majandusmudelitel. Kuid pärast paljusid uuringuid on leitud, et inimese otsused sõltuvad 

paljuski nende iseloomust, intuitsioonist, harjumustest ja mõtetes olevatest kognitiivsetest ja 

emotsionaalsetest mõjutustest. Uus suund- finantskäitumine, on hakanud arenema pärast 

küllaldast infot, mis kinnitab et inimeste käitumine on vastuolus vana rahandusteooriaga. 

Finantskäitumise uuringutest on näha, kuidas psühholoogia mõjutab rahaliste otsuste 

tegemise protsesse ja finantsturge. Alates sellest kui hakati uurima psühholoogia mõjust 

inimese otsustusvõimele, käitumisele ja heaolule, võib see välja tuua olulisi fakte inimese 

käitumisest erinevalt traditsioonilisest majanduslikust eeldusest. (Jermakova& Jureviciene, 

2012) 

Finantskirjaoskuse väljaselgitamiseks viiakse läbi erinevaid küsitlusi,  analüüsitakse saadud 

tulemusi ning tavaliselt tehakse kokkuvõtteid erinevate kriteeriumite alusel nagu vanus, 

sugu, haridus jm. Erinevate uuringute tulemusena on leitud mitmeid seoseid 

finantskirjaoskuse taseme ning inimeste soo, vanuse, hariduse ja muude näitajate vahel. 

Küsitluste tulemusena selgunud, et finantskirjaoskuse tase on seotud hariduse ning 

vanusega. Võrdluses olid Ameerika Ühendriigid, Saksamaa, Holland ja Šveits 

(Lusardi&Mitchell, 2014)   

Uuringu tulemusena on leitud, et finantskirjaoskuse tase on madalaim vanematel inimestel 

(alates 65 eluaastast) ja noortel (alla 36 eluaasta). Vanemad inimesed ei ole võimelised 

omandama finantsteadmisi samamoodi kui nad tegid seda nooremana. Seevastu noored 

inimesed omandavad teadmisi kiirelt, kuid neil puudub lai silmaring, kust leida õiget ja 

vajalikku infot. Vanemad inimesed seevastu leiavad info aga nad ei suuda seda talletada ja 

kasutada oma tegevuses, see on ka põhjus miks vanemad inimesed langevad kõikvõimalike 

petuskeemide ohvriks. Madal finantskirjaoskuse tase on kõigil vanemaealistel inimestel 
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sõltumata rahvusest. Euroopa noorte finantskirjaoskuse tase on hea, uuringu kohaselt on see 

madal Ameerika Ühendriikide noortel. (Lusardi&Mitchell, 2014)   

Uuringutest on selgunud näiteks, et meeste finantskirjaoskuse tase on kõrgem kui naistel, 

seda nii vanemate kui ka nooremate meeste hulgas (Lusardi et al, 2010) ning nii Euroopas 

kui ka Ameerika Ühendriikides, oluline on ka, et näiteks Saksamaal on naiste 

finantskirjaoskuse tase poole võrra kõrgem kui Ameerika Ühendriikides, meeste 

finantskirjaoskuse tase on  kõrgeim Šveitsis. Naised on altimad vastama küsimusele „Ei oska 

öelda“, vastates selliselt igale kolmandale finantskirjaoskust puudutavale küsimule ning 

kasutades taolist vastust kolmandiku võrra sagedamini kui meessoost vastajad. Meeste ja 

naiste finantskirjaoskuse erinevus tekitab palju diskussiooni, kuna on üritatud ka välja 

selgitada põhjuseid, miks on naiste finantskirjaoskuse tase madal. Võiks ju eeldada, et kuna 

naised on pühendunud enam kodule ja lastekasvatamisele, siis on põhjus selles, kuid 

läbiviidud uuringud on näidanud, et ka üksikute ja vallaliste naiste finantskirjaoskus on 

madalam, samuti viidi uuring läbi Ameerika Ühendriikide ühes kolledžis, kus õppis palju 

andekaid ja haritud naisi ning ka see tulemus tõestas, et naiste oskus on madalam kui meestel. 

Uuringud pole ka täheldanud erinevat huvi mõju finantsmaailma vastu nii meestel kui ka 

naistel. Üks põhjendus tulemusele on see, et mehed on enesekindlamad ja läbi selle ka 

teadlikumad finantsküsimustes, paraku on see vaid oletus ning uuringud jätkuvad 

selgitamaks soolise erinevuse mõju finantskirjaoskuse tasemele. (Lusardi&Mitchell, 2014)   

Hariduse mõju finantskirjaoskuse tasemele on üsna aimatav, see on madalaim haridustee 

alguses ja kõrgeim kõrghariduse omandatutel, kuid on erinevusi rahvuste lõikeis, tase on 

ebaühtlasem Ameerika Ühendriikides ja ühtlasem Euroopas, eriti Saksamaal. Kõige kõrgem 

on finantskirjaoskuse tase Hollandi hariduskäigu alguses olevatel inimestel, ületades enam 

kui poole võrra Ameerika Ühendriikides sama taseme gruppi. Uuringu tulemuses selgus, et 

ilma kõrgharidust omandamata ollakse vähemtõenäolisemalt kursis finantsteadmistega kui 

kõrghariduse omandanud noored. Samuti on ka arvutikasutamise oskus vähesem madalalt 

haritumatel. On palju arutletud,  et kas haridusel ja finantsteadmistel on positiivne seos. 

Üheks võimaluseks välja selgitada seost on kognitiivsed võimed, kuid see vajab 

kontrollimist, kas pärast kognitiivsete võimete välistamist on sellel mõju 

finantskirjaoskusele. Lusardi, Mitchell ja Curto (2010) oma uuringus ei leidnud seost 

finantsteadmiste ja kognitiivsete võimete vahel noorte vastajate hulgas, kuid ei leidnud ka 

suurt lahknevust kognitiivsete tegurite ja finantskirjaoskuse vahel. Teistpidi, pärast 
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kognitiivsete tegurite kontrollimist jääb siiski oluline heterogeensus finantskirjaoskusele. 

(Lusardi&Mitchell, 2014)   

Uuringud on näidanud ka palju muid empiirilisi seaduspärasusi finantskirjaoskuse mõjule. 

Näiteks finantsteadmised sõltuvad sissetulekust ja töökoha eripärast: madalalt tasustatud ja 

töötutel on kehvemad, samas ettevõtjatel kõrgemad teadmised. Uuringud on andnud ka 

märkimisväärseid erinevusi rassi ja rahvuse osas, afroameeriklaste ja latiinode teadmised on 

madalamad Ameerika Ühendriikide kontekstis. Taolistes uuringutes on suured erinevused 

nii eri vanusegruppides, kui ka piirkondades (maapiirkondades madalam tase kui samas 

vanuses linnas elaval kontingent). Tulemuste põhjal võiks järeldada, et finantskirjaoskus on 

kergemini omandatav töökohal või muus kogukonnas, paraku on finantskirjaoskuse tase 

vaatamata mõjudele ka geograafiliselt väga hajutatult jaotunud, nt Itaalias samade mõjurite 

piirkonnas ei ole tase jaotatud sarnaselt nagu Ameerika Ühendriikide samade mõjurite 

piirkonnas. (Lusardi&Mitchell, 2014)   

1.3 Finantskirjaoskuse alased uuringud Eestis 

Kuna Eestis on finantskirjaoskus veel üsna uudne mõiste, siis läbiviidud uuringud ulatuvad 

ligi viie aasta tagusesse aega. Bakalaureusetöö autori koostatud tabelis on toodud ka 2006 ja 

2009 aastal Faktum uuringukeskuse „Finantsteenuse eratarbija uuring“, mis paljuski kattub 

sisu poolest finantskirjaoskuse uuringutega, kuid ei kajasta käitumist, on algeline ja vaid üks 

osa finantskirjaoskusest. Tabelis 1 on selgitatud põhjalikumalt Eesti elanike 

finantskirjaoskust kajastavaid uuringuid. 

Esimene finantskirjaoskuse alane uuring Eestis viidi läbi 2010.aasta lõpus uuringufirma 

Faktum & Ariko poolt. Uuringu eesmärk oli selgitada välja Eesti elanikkonna finantsalase 

kirjaoskuse ja finantsalase käitumise põhijooned. Uuring oli osa OECD läbiviidavast 

rahvusvahelisest uuringust. Uuringu käigus küsitleti umbes 1000 eesti elanikku vanuses 18-

74 eluaastat. (Finantsalane... 2010) 
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Tabel 1. Erinevad finantskirjaoskust hõlmavad uuringud Eestis, Allikas: Finantsinspektsiooni 

tarbijaveeb, autori koostatud 

Aasta Uuring ja selle 

teostaja 

Valim Eesmärk 

2006 „Finantsteenuse 

eratarbija uuring“- 

teostaja Faktum & 

Ariko 

614 inimest, 

vanuses 19-

65 aastat 

Eesmärgiks oli saada infot, millised on 

eraklientide harjumused, eelistused ja 

teadmised finantstoodetest. Samuti saada 

infot, mis jääb tarbijale arusaamatuks 

2009 „Finantsteenuste 

tarbijate teenustealane 

teadlikkus“-teostaja 

Faktum & Ariko 

700 inimest, 

vanuses 19-

65 aastat 

Uuringu eesmärk oli selgitada, milline 

finantsteenuse tarbija teadlikkus teenuse 

iseloomust, tingimustest, oma õigustest ja 

kohustustest. Samuti on eesmärk ka saada 

ülevaade tarbija teadlikkuse muutusest 

võrreldes 2006 a. uuringuga 

2010 „Finantsalane 

kirjaoskus Eesti elanike 

hulgas“- teostaja 

Faktum & Ariko 

1000 

inimest, 

vanuses 18-

74a. 

Uuring oli osa OECD poolt läbiviidud 

rahvusvahelisest võrdlusuuringust, mille 

eesmärk oli selgitada eestlaste finantsalane 

kirjaoskus ja finantsalase käitumise 

põhijooned. 

2012 „Finantskirjaoskuse ja 

finantsteenuste alase 

teadlikkuse uuring Eesti 

elanike hulgas: 

Teadmised, oskused, 

käitumine ja hoiakud 

isiklike rahaasjade 

korraldamisel“- teostaja 

sotsiaal- ja turu-

uuringute firma Saar ja 

Poll 

1513 

inimest, 

vanuses 18-

80 aastat 

Uuringu eesmärgiks oli mõõta 

finantskirjaoskuse taset kitsamates 

elanikkonna segmentides, samuti võrdlus 

eelnevate uuringutega. 

2012 PISA 2012 

finantskirjaoskuse 

uuring Eesti õpilaste 

hulgas- teostaja OECD 

5867 õpilast, 

kellest 1088 

õpilast läbis 

finantskirjao

skuse testi 

Uuringuga mõõdetakse põhiharidusega 

omandamisega lõpusirgele jõudnud 

õpilaste teadmisi ja oskusi. Hinnatakse, 

kuidas õpilased õpitut rakendavad 

igapäevaelus. 

 

Uuringu tulemustest võib välja tuua tähtsamatest teemadest nagu finantsteenuste kasutamine 

selle, et enim teatakse ja kasutatakse arveldusarvet, sellele järgnevad kindlustus, 
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pensionifondi osakud ja krediitkaart. Finantsteenuse valimisel kolm enim mõjutanud 

infoallikat on klienditeenindaja poolne teave, kaasa võetud voldikud ja infolehed või 

internetist leitud informatsioon, nõuanded sõpradelt/sugulastelt. Käitumuslikust aspektist 

väärib enim mainimist asjaolu, et üks kolmandik elanikkonnast väidab, et koostab pere-

eelarvet. Elanikkonnast 64% väidab arvete õigeaegset tasumist alati, 55%, et hoiab alati oma 

rahaasjadel hoolikalt silma peal ning 40% seab endale pikemaid rahalisi eesmärke ja püüab 

neid saavutada. Olulisim tulemuste kokkuvõttes on, et viimase 12 kuu jooksul on tulude 

/kulude negatiivset bilanssi tajunud 42% küsitletutest ja sama aja vältel pole mingil kujul 

raha säästnud 35% vastanuist. Iseenda finantsküsimuste alaseid teadmisi hindab täiesti 

piisavaks 11% ning pigem piisavaks 39% elanikkonnast. (Finantsalane...2010) 

Eelpool mainitud finantskirjaoskuse alane uuring selekteerib kahe erineva teema (isiklike 

rahaasjade planeerimine ja finantskirjaoskuse enesehinnang) põhjal välja erinevate tunnuste 

alusel tarbijatüübil, mis on lühidalt toodud tabelis 2: 

Tabel 2. Tarbijatüübid erinevate tunnuste alusel 

Tarbijatüübid Iseloomulikud tunnused 

Fatalist- isiklikke rahaasju ei 

planeeri või kui teeb seda, siis 

lühiajaliselt, oma finantsalaseid 

teadmisi hindab ebapiisavaks 

või ei oska hinnata. 

 

 noorem vanusegrupp (18-34a.) 

 enamjaolt naised 

 õpilased/üliõplased 

 rohkem venekeelset elanikkonda 

 madal (alla 290 eur) või keskmine (290-480 

eur.) sissetulekurühm  

 rohkem ebaregulaarse sissetulekuga inimesi 

 rohkem madalama haridustasemega 

Enesekindel-isiklikke rahaasju 

ei planeeri, kui siis 

lühiajaliselt, kuid arvab oma 

finantsteadmisi olevat 

piisavaks 

 noorem või kesmine vanusegrupp 

 rohkem palgatöötaja 

 sissetuleku poolest keskklass 

 haridustase üle valimi keskmise 

Iseõppija- isiklikke rahaasju 

planeerib pikemalt (üle 1 kuu), 

kuid enda finantsteadmisi 

hindab ebapiisavaks 

 eestlane 

 noorem või keskmine vanusegrupp aga ka 

pensionäre valimi keskmisest enam  

 sissetulek regulaarne; keskmine või alla selle 

 elab maapiirkonnas 

 keskmisest enam individuaalmajas 
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Teadlik planeerija- isiklikke 

rahaasju planeerib pikemalt ja 

hindab ka oma finantsteadmisi 

piisavaks. 

 

 eestlane 

 mees 

 keskmine vanuserühm (35- 54) 

 palgatöötaja 

 keskmine ja üle keskmise sissetulekuklassist 

(üle 480 eur) 

 sissetulek regulaarne ja ennustatav 

 kõrgem haridus 

 linnaelanik 

 

Allikas: Finantsalane kirjaoskuse Eesti elanike seas 2010 , autori koostatud 

2010.a. Eestis korraldatud finantsalase kirjaoskuse uuringuga paralleelselt korraldati 

rahvusvaheline uuring OECD poolt 2011.aastal. Uuringus osales 14 riiki, ja selle fookuses 

olid erinevad finantsalased teadmised, käitumine ja suhtumine finantsasjadesse. Uuringus 

osales lisaks Eestile, Albaania, Armeenia, Tsehhi, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Malasia, 

Norra, Peruu, Poola, Lõuna- Aafrika, Suurbritannia ja Neitsisaared. (Atkinson , Messy 2012) 

Uuringu tulemuste osas on Eesti enamasti kesksel kohal ja ei erine väga kardinaalselt teistest. 

Positiivsetest tulemustest võiks välja tuua, et teadmisest finantsidest on Eesti teisel kohal ja 

finantshoiakute koha pealt neljandal positsioonil. Negatiivsest küljest võiks välja tuua 

tulemuse pere eelarve koostamise osas, selles punktis on Eesti eelviimasel kohal. Samuti on 

Eesti madalaimal kohal ka finantskäitumise osas, sellest järelduvalt on finantskirjaoskuse 

edendamine Eestis ülimalt oluline. (Atkinson, Messy 2012) 

Viimane finantskirjaoskuse teemaline uuring Eestis leidis aset 2012. aastal. Uuringu viis läbi 

sotsiaal- ja turuuuringute firma Saar Poll OÜ, uuringu käigus küsitleti 1513 Eesti elanikku 

vanuses 18-80 eluaastat. (Finantskirjaoskuse...2012) 

Uuringu tulemustest järeldatuna on finantsteenuste kasutamises aktiivseimad 30-49 aastased 

inimesed, levinumateks finantsteenusteks on arveldusarve, deebetkaart, vähim kasutatakse 

investeerimisvõimalusi. Teenuste kohta saadakse infot peamiselt internetist, erinevatest 

finantsasutustest (pangad), sõbradelt/sugulastelt. Eesti elanike rahaline kindlustatus on 

madal, sääste omab veidi üle poole vastajaist (55%). Levinuim rahaasjade planeerimise 

periood on üks kuu. Riskivalmidus raha investeerimisel on väga madal. Praktilise ülesande 

intressi arvutamise oskuse hindamiseks läbis edukalt 70% vastanutest. Märksa kehvemad on 

elanikkonna teadmised asjaolust, et Eestis eksisteerib säästmis- ja investeerimisviise, mille 
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puhul kliendi raha teatud summa ulatuses riiklikult tagatud (35%). Ja näiteks teadlikkus 

kindlustusseltsi, -maakleri ja – agendi erinevustest on väga madal. 

(Finantskirjaoskuse...2012) 

Võrdlusena 2010. aastal korraldatud uuringuga võib välja tuua, et 2012. aastaks on kasvanud 

pakutavate finantsteenuste hulk, ka on kasvanud arveldusarve kasutajate hulk, langenud aga 

tähtajaliste hoiuste, krediitkaardi ja investeerimisfondi osakute kasutamine. Võrreldes 2010. 

aastaga on vähenenud inimeste osakaal, kelle sissetulek ei ole viimase 12 kuu jooksul 

täielikult katnud nende kulutusi. (Finantskirjaoskuse...2012) 

2012. aastal korraldati lisaks täiskasvanuile ka finantsalane uuring õpilaste hulgas, 

hindamaks nende taset antud küsimustes. PISA (Programme for International Student 

Assessment) finantskirjaoskuse alane uuring õpilaste seas viidi läbi 2012 aastal.  

Finantskirjaoskuse testi läbis 1088 õpilast. Uuringus osalenud 18 riigist, olid Eesti õpilased 

finantskirjaoskuse tasemelt kolmandal kohal. Antud tulemust võib pidada igati positiivseks 

ning tulemustest väärivad mainimist järgnevad faktid: võrreldes teiste riikidega on Eesti 

õpilastel enim praktilisi kogemusi igapäevaste pangateenuste kasutamisega. Paljudel 

põhikooli õpilastel on olemas tööalane kogemus. Eesti õpilased omandavad finantsalased 

teadmised läbi mitme õppeaine, järjest enam kajatatakse rahateemat koolitundides. Ka nõrga 

finantstaustaga majapidamistes on õpilaste finantsalased oskused head, sotsiaalmajanduslik 

taust mõjutab Eesti õpilaste finantskirjaoskuse taset vähem kui teistes riikides. Eesti õpilased 

saavad üle riigi head finantsalased teadmised, tulemuste erinevus koolide vahel on väiksem 

kui teistes riikides ehk siis on Eestis võrdselt tugev põhiharidus. Eesti õpilaste tulemused 

näitavad, et kodus finantsteemade arutamine avaldab positiivset mõju finantskirjaoskuse 

tasemele. (Eesti õpilaste...2014)  

Vaadeldud uuringute põhjal võib järeldada, et kuna finantskirjaoskusele ei pööratud 

varasemalt kõrgendatud tähelepanu, on siiani Eesti inimeste finantsalased teadmised üsna 

kasinad, samuti ka finantskäitumine vajab parandamist. Positiivsest küljest võiks välja tuua, 

et kuna riik on hakanud finantskirjaoskusele ja selle edendamisele enam tähelepanu 

pöörama, siis järeltulev põlv näitab ka uuringu tulemuste näol järjest rohkem ja paremaid 

tulemusi finantsalaste teadmiste ja oskuste osas. See aga annab põhjust loota, et 

finantshariduse edendamise programmidel ja teavitustööl on positiivne mõju 

finantskirjaoskuse taseme tõstmisel.  
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1.4  Finantskirjaoskuse edendamise programm Eestis ja Eesti   

koolisüsteemis 

Analüüsides viimast finantskriisi võib ühe põhjusena välja tuua asjaolu inimeste madalat 

teadlikkust finantsteenuste alal. Võttes arvesse antud asjaolu on Euroopa Komisjon kui ka 

OECD rõhutamas finantshariduse tähtsust ja riiklike finantskirjaoskuse edendamisele 

suunatud strateegiate loomise vajadust. Finantskirjaoskuse ühtsete meetmete rakendamiseks 

on alates 2008. aastast OECD laiendanud finantsharidusprojekti tegevusi, luues 

rahvusvahelise finantshariduse võrgustiku (INFE - International Network on Financial 

Education). INFE koondas üle 200 institutsiooni 97 liikmesriigist k.a. Eestist, eesmärgiga 

jagada liikmesriikidega oma kogemusi ning luua efektiivseid meetodeid ja töövahendeid 

liikmesriikide elanike finantshariduse edendamiseks. Liikmesriikide praktikate varal on 

loodud üldised soovitused finantskirjaoskuse edendamiseks riiklikul tasemel ja töötamaks 

välja strateegia arvestades siseriiklikku olukorda ning elanikkonna finantskirjaoskuse 

taseme tõstmise konkreetset vajadust. (Finantskirjaoskuse programm...2013) 

Pärast 2010 aastal korraldatud finantskirjaoskuse uuringut Eestis järeldus vajadus tõsta Eesti 

elanike finantskirjaoskuse taset, mille tulemusel töötati välja programm finantskirjaoskuse 

edendamiseks 2013-2020a. Programmi väljatöötamiseks kutsuti Rahandusministeeriumi 

poolt 2011a. kevadel kokku programmi loomise algatusrühm, mille eesmärk oli sõnastada 

programmi väljatöötamise üldised aluspõhimõtted ning jõuda kokkuleppele programmi 

väljatöötamise rakendusplaanis. Programmi on koostanud Rahandusministeerium koostöös 

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, 

Sotsiaalministeeriumi, Finantsinspektsiooni, Tarbijakaitseameti ning mitmete teiste 

organisatsioonide esindajatega nii avalikust kui ka erasektorist. (Finantskirjaoskuse 

programm...2013) 

Eelnimetatud programmil on kolm olulist ülesannet: 

 Tõsta inimeste teadlikkust finantsplaneerimise vallas ning kujundada hoiakuid 

arukate finantsotsuste langetamiseks. 

 Anda ülevaade finantsteenustest ja juhendada neid kasutama teenuseid mõistlikult 

igas eluetapis. 

 Suunata finantsasutusi teenuseid pakkuma vastutustundlikult. 
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Probleemvaldkondade põhiselt alustas 2011. aastal tööd 2 ekspertgruppi: rahaasjade 

planeerimise grupp ja finantsteenustealase teadlikkuse grupp. (Finantskirjaoskuse 

programm...2013) 

Rahaasjade planeerimise ekspertgrupi eesmärk oli välja töötada sisuline osa programmist, 

mis käsitleb elanike hoiakuid ja elementaarseid isiklike rahaasjade juhtimiseks ning 

planeerimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Ekspertgrupp tuvastas peamiste probleemidena, 

et igapäevaste rahaasjade planeerimine ja kontroll on elanike seas vähelevinud ning inimesed 

ei sea endale rahaasjades pikaajalisi eesmärke. (Finantskirjaoskuse programm...2013) 

Finantsteenustealase teadlikkuse ekspertgrupi ülesandeks oli välja töötada osa programmist, 

mis seondub finantsteenuste kasutamise alase teadlikkuse  tõstmisega. Ekspertgrupp tuvastas 

probleemidena, et inimestel pole piisavalt teadmisi finantsteenustest ning nendega seotud 

riskidest, samuti et finantsteenuseid ei pakuta sageli kliendi vajadustest lähtuvalt. 

(Finantskirjaoskuse programm...2013) 

Programmi edukust hinnatakse finantskirjaoskuse taset mõõtvate uuringutulemuste ning 

üldiste finantsteenuste kasutamist väljendavate statistiliste näitajate põhjal. 

(Finantskirjaoskuse programm...2013) 

Lisaks programmile tegeleb aktiivselt finantskirjaoskuse edendamisega 

Finantsinspektsioon, Tarbijakaitseamet, Eesti Pank, Danske Bank A/S Eesti filiaal, 

Swedbank, LHV, Tallinna Börs, Tallinna Ülikool, Tiigrihüppe SA, Eesti Väärpaberite 

Keskregister jt. Finantsteadmisi edendavate veebikeskkondadena võib välja tuua 

www.minuraha.ee (Finantsinspektsioon) ja www.pensionikeskus.ee (Eesti 

Väärtpaberikeskus). Trükistest on tuntuim tugimaterjal kasutusel „Finantsaabits. Rahaasjade 

korraldamise käsiraamat“. (Finantskirjaoskuse programm...2013) 

Faktum & Ariko 2010. aasta finantskirjaoskuse alases uuringust selgus, et 85% vastanute 

arvates võiks raha aruka kasutuse õpetus noorele tulla perekonnalt. Seega võiks eduka 

finantskirjaoskuse edendamise programmi läbimisel olla positiivne mõju ka noortele. 

Teadlikkus finantsküsimustes jõuaks läbi lapsevanema ka lapseni. Samas uuringus arvas 

69% vastajaist, et finantsteadmised võiks noorteni jõuda gümnaasiumis ja 57% oli 

veendunud, et seda tuleks teha juba põhikoolis. (Finantsalane... 2010) 

http://www.minuraha.ee/
http://www.pensionikeskus.ee/
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Toetudes eelnevatele uuringutulemustele otsustas Eesti Majandusõpetajate Selts hakata 

noortele finantskirjaoskuse andmiseks vajalikku materjali koostama. Koostati 36 

õppematerjali kõikidele kooliastmetele ainetundides kasutamiseks. Teemasid käsitletakse ja 

õpilaste pädevusi arendatakse vastavalt uue riikliku õppekava ja ainekavade nõuetele. 

Erinevates vanustes õpilased viiakse õppematerjalides kurssi säästmise ja laenamise, 

mõistliku rahakasutuse, pangakaardi, kindlustuse, pensioni ja muude teemadega. Õpitakse 

koostama eelarvet ja reisiplaani, orienteeruma rahamaailmas, planeerima ostusid, arvutama 

intressi jne. (Metsatalu 2013) 

Ka Äripäeva ajakirjanik Rainer Saad arutleb oma artiklis finantshariduse omandamisest 

põhikoolis. Kuna industriaalajastust on saanud infoajastu, võiks muutused toimuda ka 

haridussüsteemis. Haridussüsteemis eksisteerib küll majandusõpe, kuid see on kättesaadav 

gümnasistidele. Paraku jääb see kättesaamatuks neile, kes lähevad pärast 9. klassi ametialase 

õppega kutsekooli, ka on majandusõpe liialt üldine ja ei keskendu üksikisiku rahaasjadele, 

tema arvates. (Saad 2012) 

Ka õpetajatele on loodud finantskirjaoskuse alane veebisait, eesmärgiga pakkuda tuge ja 

inspiratsiooni finantskirjaoskuse õpetamisel. Algatus on osa Danske Bank  A/S Eesti filiaali 

finantskirjaoskuse õpetamise programmist, millega püütakse suurendada laste ja noorte 

finantskirjaoskust. Veebisaidi loomine on sündinud panga koostöös oma ala asjatundjatega, 

näiteks haridusasutuste esindajatega ja veebikasutusemekspertidega, jõudmaks sihtgrupini. 

Veebisait on üles ehitatud selliselt, et  erinevad vanusegrupid omandavad matemaatika 

käigus erinevaid finantsoskusi. Näiteks on koolieelikuil võimalik läbi Rahamaa mängu 

arendada numbrite mõistmist, omandada teadmisi matemaatiliste esitusviiside ja märkide 

abil kujundite kirjeldamist ja numbrite, diagrammide, mudelite ning mustrite katsetamist ja 

mängude abil matemaatikakeele mõistmise arendamist.  Veebisait pakub loovaid ülesandeid 

finantsteadmiste omandamiseks alates algklassist gümnaasiumini. (Finantskirjaoskus 

koolis) 

OECD soovitus on, et finantsharidus peab alguse saama koolist ja õpilasi tuleb 

finantsteemadel harida võimalikult varajases etapis. Soovituse kohaselt on oluline noortele 

keskendumine ja finantshariduse rakendamise tulemuslikkus koolis. Kool võimaldab 

finantskirjaoskust viia kõikide demograafiliste gruppideni, aidates lõhkuda põlvkondliku 

finantskirjaoskamatuse nõiaringi. Paljudes riikides k.a. Eestis mõistetakse finantskirjaoskuse 

andmise olulisust noortele ning õppekavade ainulaadset potentsiaali tulevaste põlvkondade 
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oskuste ja teadmiste suurendamisel, mistõttu on töötanud välja finantsteemalisi 

haridusprogramme. (Pisa 2012) 
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2  FINANTSKIRJAOSKUSTE ALASTE TEADMISTE 

ANALÜÜS 

2.1  Algandmed ja metoodika 

Üliõpilaste finantskirjaoskuse alaste teadmiste  väljaselgitamiseks kasutati kvalitatiivset 

uurimismeetodit. Uuringus kasutati andmete kogumiseks ankeetküsitlust.  

Küsitlus saadeti Eesti Maaülikoolis õppivatele majandus- ja sotsiaalinstituudi (edaspidi 

MSI) bakalaureuse- ja magistriõppe kõikide kursuste üliõpilastele (v.a. akadeemilisel 

puhkusel viibivad üliõpilased).  Õppeinfosüsteemi kohaselt on õppivaid tudengeid 352 

(Eesti Maaülikooli...2015). Küsimustik vormistati internetis Google Docs programmis ning 

saadeti EMÜ MSI üliõpilastele õppeinfosüsteemi ÕIS kaudu. Küsitluse läbiviimise ajaks oli 

16.-26. aprill 2015. 

Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada Eesti Maaülikoolis MSI üliõpilaste teadmised ja 

käitumine finantsvaldkonnas, teisisõnu selgitati valimi finantskirjaoskus, õppima asudes ja 

pärast finantsteadmiste omandamist, toodi välja erinevused ja järeldused.  

Andmete kogumiseks koostati küsimustik analoogselt 2012 aastal uuringufirma Saar Poll 

OÜ poolt läbiviidud finantskirjaoskuse uuringule Eesti elanike seas, mõned küsimused võeti 

ka varasemast 2010 aasta Faktum & Ariko samateemalisest uuringust ning oli ka autori enda 

koostatud küsimusi.  

Küsimustiku erinevus seisnes asjaolus, et lisaks varasemates uuringutes kajastatud 

teemadele uuriti ka lisaks ühisrahastuse keskkonna tundmist ja läbi selle investeerimist. 

Kuna tegu on innovaatilise keskkonnaga, mis alles kogub populaarsust, siis varasemad 

küsitlused seda käsitlenud ei ole. Varasematest küsitlustest on selgunud, et finantskirjaoskus 

ei ole kõrge noorte seas, siis läbiviidud küsitlus püüdis selgitada, kas finantsteadmiste 

omandades kajastuvad tulemused reaalsetes teadmistes. 
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Tulemuste analüüsimisel võrreldi erinevaid gruppe soo, vanuse, haridustaseme ja 

õppevormide lõikes. Autor eristab esimest, teist ja kolmandat kursust, bakalaureuseõppe 

ning magistriõppe lõikes. Erisusi tuuakse meeste ja naiste vahel ning erinevates 

vanusegruppides. Bakalaureusetöö empiirilises osas tuuakse välja tulemused eelkõige 

õppeastmete kohta tabelite kujul, tulemused soo ja vanusegruppide lõikes on toodud välja 

lisades, millele analüüsis on viidatud. 

Ankeetküsitlus koosneb kolmest tinglikust osast.  Ankeedi esimene osa andis ülevaate 

üliõpilaste teadmistest, teise osa kaudu selgitati käitumist ja  ankeedi viimases osas olid 

küsimused üliõpilaste üldandmete kohta.  

Ankeedi esimeses osas sooviti teada saada  üliõpilaste teadlikkust finantskirjaoskuse osas 

(küsimused 1-17).  Ankeet on ülesehitatud selliselt, et esimestes küsimustes andsid 

üliõpilased hinnangu enda finantsalastele teadmistele. Selliselt oli võimalik saada kõige 

objektiivsem tulemus hinnagust, kuna vastuste andmine ei ole veel mõjutanud hinnangu 

andmist.  

Hinnangu andmisel paluti vastus anda 5 punkti skaalal järgmiselt: 5- "väga hea" , 4-"hea", 

3- "rahuldav", 2- "halb", 1-"väga halb", " Ei oska öelda". 

Esimeses kahes küsimuses uuriti üliõpilase enesehinnangut finantsvaldkonnas. Küsimused 

4-12 andsid vastuse üliõplaste faktiteadmistest rahamaailmas ja kontrollisid valimi 

arvutamisoskust. Faktiküsimustes tuli teha õige valik vastusevariantidest. 

Küsimused 13 ja 14 selgitasid üliõpilaste  teadmisi pensionisüsteemist. Küsimused 15 ja 16 

olid ühisrahastuskeskkonna tundmise ja investeerimisriski hindamise kohta. Ankeet sisaldas 

ka ühte avatud vastusega küsimust, mis käsitleb kindlustusagendi ja kindlustusmaakleri 

tundmise erinevust, kuid küsimus ei olnud kohustuslik vastajale. 

Ankeedi teine osa andis vastuse üliõpilase finantsalase käitumise kohta. Küsimused olid 

ülesehitatud selliselt, et saada ülevaade teadmiste mõjust käitumisele. Küsimused 18-31 

andsid ülevaate üliõpilaste finantskäitumisest, milliseid finantstooteid omatakse, kui palju 

kulusid planeeritakse, kas ja mil viisil tegeletakse eelarvestamisega, kas omatakse sääste ja 

kuidas planeeritakse pensioniiga. 
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Ankeedi kolmadas osas (küsimused 32-36) kajastusid vastaja üldandmeid. Saadud 

demograafiliste näitajate järgi teostati analüüs lähtuvalt vastaja soost, vanusest ja 

haridustasemest. 

Perioodil 16.-26.aprill jooksul laekus 99 ankeeti, esindatud oli ca 28% MSI-s õppivatest 

üliõpilastest.  

Vastanutest oli naisi 87 ning mehi 12, 66 vastajat bakalaureuseõppest ja 33 magistriõppe 

tudengit ning 27 päevaõppe tudengit ja 72 kaugõppest. 

Vanusegruppe oli kuus ning vastajate arvud erinevates vanusegruppides on esitatud 

joonisel 2. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Valimi vanusegrupid,  Allikas: autori koostatud 

Kuna vanusegrupis kuni 19a. oli vaid üks vastaja, siis edaspidistes tulemustes liidetakse 

see vanusegrupp juurde 20-25a. vanusegrupile, põhjusel et vastajaid oli vaid üks isik, ei saa 

selle info põhjal teha üldistusi. 

Üldandmete põhjal saadud tulemustest nähtuna, oli vastanutest valdav osa naised ning ligi 

kolmveerand vastanuist oli kaugõppetudengid ja vaid veerand päevaõppest. 

Kursuste lõikes väga suuri erinevusi ei esinenud, selgus et enamus meessoost vastajaid oli 

bakalaureuseastmelt ning naissoost üliõpilastest oli enim vastanuid bakalaureuseõppe 

kolmanda kursuse seast ja magistriõppe teise kursuse õppuritest.  
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2.2 Üliõpilaste hinnangud teadmistele ja tegelikud faktiteadmised  

2.2.1 Teadmised üldistest finantsalastest küsimustest 

Vastavalt töö teoreetilises osas esitatule ja toetudes eelnevatele uuringutele selgub, et 

inimesed hindavad oma finantsalaseid teadmisi üsna pädevaks, paraku ei ole see seoses 

tegelike teadmistega. Järgnevalt vaadeldakse üliõpilaste hinnanguid enda teadmistele ja 

nende faktiteadmisi, analüüs teostatakse kursuste lõikes, et näha kas õpitu on aidanud 

kinnistada teadmisi ning samuti teeb autor üldistusi ka soo ning vanuse lõikes. 

Enne faktiküsimuste esitamist andsid üliõpilased hinnangu oma teadmistele seitsmes 

erinevas valdkonnas: finantsmaailmaga kursisolemine, pensionisüsteemi põhimõtetest 

arusaamine, isiklik eelarvestamine, finantsteenuste parima pakkumise valimine, oma 

finantside jälgimine ning oskus raha säästa ja investeerida. 

Hinnangu andmisel paluti vastus anda 5 punkti skaalal järgmiselt: 5- "väga hea" , 4- "hea", 

3- "rahuldav", 2-  "halb", 1- "väga halb", " Ei oska öelda". 

Tulemused esitati aritmeetilise keskmisena, mis saadi vastanute punktide liitmisel jagatuna 

vastanute arvuga. Tabelist 3 selgub, et kõige kõrgemalt hindavad oma finantsalaseid 

teadmisi magistriõppe esimese kursuse tudengid, madalaimalt hindavad bakalaureuseõppe 

teise ja kolmanda kursuse tudengid.  

Tabel 3. Üliõpilaste hinnang finantsalastele teadmistele. Allikas: autori koostatud 

  
Bakalaureuseõpe 

  
Magistriõpe 

  

KOKKU 

  

I 

kursus 

II 

kursus 

III 

kursus Kokku  

I 

kursus 

II 

kursus Kokku  

Keskmine hinnang 

rahamaailmaga 

kursisolekule 

3,6 3,4 3,4 3,4 3,8 3,5 3,7 3,5 

 

Vaadeldes tulemusi soo lõikes (Lisa 2), siis mehed hindavad oma finantsteadmisi märksa 

kõrgemalt kui naised, keskmised hinnangud on vastavalt 3,9 ja 3,4 punkti.  Vanuseliselt on 

märgata, et tulemused kasvavad seoses vanusega (Lisa 2), kuni 25a. hindavad teadmisi 3,5 

punktiga, vanusegrupi 26-29a. keskmine on 3,2 punkti, 30-40a. hindavad keskmiselt 3,6 

punktiga ning üle 40 aastaste keskmiseks kujuneb 3,7 punkti. 
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Üliõpilaste finantsalaste faktiteadmiste kontrollimiseks esitati küsimusi 2014.aasta 

inflatsioonimäära kohta, hoiuste intressimäära kohta ning teadmine asjaolust, kas ja kui 

suures ulatuses on Eestis säästmine ja investeerimine riiklikult tagatud. 

Tabelist 4 selgub, et magistriõppe esimene kursus, kes hindas oma teadmisi kõige kõrgemalt 

teadis ka faktiliselt kõige õigemini inflatsioonist ja hoiuseintressimäärast 2014 aasta osas.  

Tabel 4. Finantsalaste faktiteadmiste õigete vastanute arv kursuste lõikes. Allikas: autori 

koostatud 

  

Vastajat

e arv 

Teadmised 

inflatsioonis

t 

Teadmised 

intressi-

määrast 

Teadmine 

riiklikust 

tagatisest 

Teadmin

e 

riiklikult 

tagatud 

summast 

    Õigesti vastanute arv 

Bakalaureuseõpe      

I kursus 17 5 11 14 8 

II kursus 17 8 12 10 8 

III kursus 32 7 20 12 10 

Bakalaureuseõpe kokku 66 20 43 36 26 

Magistriõpe      

I kursus 10 5 5 4 1 

II kursus 23 13 20 9 13 

Magistriõpe kokku 33 18 25 13 14 

Kokku 99 38 68 49 40 

 

Ülejäänud kursuste tulemused on üsna varieeruvad. Bakalaureuseastme esimene kursus, kes 

hindas oma teadmisi üsna kõrgelt (3,6 punkti) nende hulgas on õigesti vastanuid teadmisest 

inflatsioonimäärast vaid kolmandiku jagu, samas hoiuseintressimäärast oli teadlik üle poole 

vastanutest ning riiklikust tagatisest oli teadlik enamus bakalaureuse esimese kursuse 

tudengeid. Pooled neist olid teadlikud ka riiklikult tagatud summast, mis on kuni 100 000 

eurot iga hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses. Bakalaureuseastme teine kursus on 

teadlikum inflatsioonist, õigeid vastuseid ligi pooltelt üliõpilastelt ning üle poole õigeid 

vastuseid intressiküsimusele, riiklikust tagatisfondist on teadlikud samuti üle poole teise 

kursuse üliõpilastest ning tagatud summa suurusjärgu osas on sarnane teadmine esimese 

kursusega. 

Bakalaureuseastme kolmas kursus, kes hindas oma teadmisi ise mõnevõrra madalamaks 

teiste kursustega võrreldes, esines ka faktiteadmistes madalamate tulemustega. Teadmistes 
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inflatsioonist pakkus õigeid vastuseid vaid neljandik vastanuist, kuid intressimäärast oli 

teadlik üle poole vastajatest, samas riiklikust tagatisest ja selle summast olid teadlikud umbes 

kolmandik bakalaureuseõppe kolmanda kursuse vastanutest. 

Magistriõppe esimene kursus, kes andis oma teadmistele teistest kursustest kõrgema 

hinnangu, esines faktiteadmistes suhteliselt keskpärase tulemusega. Nii teadmised 

inflatsioonist, hoiuseintressidest kui ka riiklikust tagatisest on tagasihoidlikud ning õigesti 

vastajaid enamasti pooled, samas riiklikult tagatud summast on teadlik vaid üks üliõpilane 

kümnest.  Magistriõppe teise kursuse tudengid, kes andis oma teadmistele madalama 

hinnagu  esimene kursusega võrreldes, esinevad faktiteadmistes jällegi paremate 

tulemustega, olles teadlikumad inflatsioonimäärast, intressimäärast kui ka riiklikult tagatud 

summast, üle pooled teise kursuse vastanuist, ent alla poolte teadis riiklikust tagatisest üldse, 

mis tundub olevat veidi vastuolus. 

Võrreldes erinevaid õppeastmeid, võib öelda, et oma teadmisi hindavad mõlemad astmed 

suhteliselt võrdselt, magistriõpe veidi kõrgemaks kui bakalaureuseõpe ning ka 

faktiteadmiste vastused lubavad hinnata magistriastme õigesti vastajate hulka suuremaks kui 

bakalaureuseastmel (Lisa 3).  

Meeste ja naiste faktilised teadmised väga suuresti ei erine. Küsimusele inflatsioonimäära 

kohta (Lisa 3) vastas õigesti neli meest 12-st ning naistest 34 naist 87-st, ehk 33% meestest 

vastas õigesti ja 39% naistest. Teadmised hoiuseintressidest on paremad nii meestel kui ka 

naistel võrreldes inflastisoonimäära teadmisega. Enamik mehi  andis küsimusele õige 

vastuse, 58 naist teadis õiget vahemikku hoiuste intressimäärast. Riiklikust tagatisest oli 

teadlik 67% meestest ja 47% naistest ning tagatud summat teadis 50% mehi ja 39% naisi 

õigesti. 

Vanusegruppide lõikes (Lisa 3) on enesehinnang ja faktiteadmised üsna seoses, erisus tuleb  

kõige nooremate üliõpilaste enesehinnangus ja reaalsetes teadmistes. Võiks öelda, et nad ise 

hindavad oma teadmisi üsna kõrgelt, saades keskmiseks tulemuseks 3,5 punkti, kuid 

faktiteadmistes annavad kõige vähem õigeid vastuseid oma vanusegrupis. 

Kaks viimast vanusegruppi 36-40a. ja üle 40 aastased hindavad oma teadmisi kõige 

kõrgemalt ja annavad ka faktiküsimustele kõige rohkem õigeid vastuseid, näitena 

intressimäärade küsimuses, vastasid kõik õigesti. 
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Küsimustes 8-11 paluti üliõpilastel nii peast arvutada kui ka pakkuda andmete alusel õige 

variant. Arvutusküsimused ei tekitanud üliõpilastele erilisi raskusi. Küsimustes kaheksa ja 

üheksa pandi proovile üliõpilaste arvutamisoskus hoiuseintressides. Kaheksandas küsimuses 

tuli arvutades lihtsate andmete alusel leida aastane intress ning üheksandas küsimuses, kus 

tuli pakkuda valikute hulgast sobiv variant. Üheksandas küsimuses tuli vastuse saamiseks 

teha rohkem tehteid. Küsimusele kaheksa pakuti rohkem õigeid vastuseid, nimelt 84 

üliõpilast 99-st. Seevastu järgmises küsimuses on varieeruvus vastuste vahel märksa suurem. 

Õige vastuse pakkus 57 üliõpilast, mis on vaid veidi üle poole, seega võib väita, et 

keerukama tehte puhul esineb eksimist siiski mõnevõrra rohkem. Vaadeldes tulemusi 

gruppide kaupa saab väita, et enim eksisid üheksanda küsimuse vastustes naised, vaid veidi 

üle pooled vastasid õigesti ning vanusegruppides kuni 35 eluaastani oli õigeid vastuseid üle 

50%. 

Küsimus 10, mis samuti kajastas arvutamisoskust kiirlaenu intresside osas, ei valmistanud 

samuti raskusi, 90 üliõpilast kogu valimist vastas küsimusele õigesti. Küsimus 11, kus oli 

vaja pakkuda samale küsimusele lühema perioodiga õige vastusevariant, oli õigete vastuste 

hulk 79, mis on samuti üsna hea tulemus. Kokkuvõtteks võib öelda, et üliõpilaste 

arvutusoskus on heal tasemel ning lihtsate arvutuste tegemisel ei eksita, küll aga muutub 

arvutamisoskus kehvemaks veidi keerulisemate tehete osas. 

Üliõpilastele saadetud ankeet sisaldas ka ühte avatud küsimust, milles uuriti üliõpilaste 

teadlikkust kindlustusagendi- ja maakleri erinevust. 

Kuna tegu oli küsimusega, millele pidi paari sõnaga vastama, siis ei märkinud töö autor 

küsimust kohustuslikuks, sel põhjusel ka vähene vastuste osakaal. Küsimusele andis vastuse 

39 üliõpilast, s.h. seitse neist kirjutas lühivastuse: „jah“, „ei“, „ei oska öelda“. Vastuste 

andmise osas olid aktiivseimad magistriõppe üliõpilased, bakalaureuseastmelt oli vastanud 

vaid umbes kolmandik (23 üliõpilast), kõige aktiivsemad vastajad olid magistriõppe teise 

kursuse tudengid (14 üliõpilast). Kindlustusagent tegutseb kindlustusseltsi huvides, 

esindades üht kindlat kindlustusseltsi, seevastu kindlustusmaakler tegutseb kindlustusvõtja 

huvides, pakkudes kindlustusvõtjale parimat pakkumist erinevate kindlustusseltside poolt. 

Õigeks loeti ka  vastused, mis sisaldasid väidet, et kindlustusmaakler esindab kindlustusvõtja 

huve, kindlustusagent kindlustusandja huve. Õigeid vastuseid oli 24, mis on selgelt üle poole 

kõigist, kes vastasid ning tulemus on hea, sest kõik kes vastuse andsid, siiski teadsid üsna 

täpselt, milles seisneb kahe isiku erinevus. 
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Üldiste finantsalaste teadmiste kohta küsiti viimaks veel, kui teadlikud on üliõpilased 

tarbijaõigustest. Valim osaleb igapäevaselt tarbijana, seega küsimus, kuhu pöörduda lahkheli 

tekkimisel esmalt oma õiguste kaitseks, on igati teemakohane. Siinkohal võib öelda, et 

valimi teadlikkus oma õiguste kaitsmisel tegutsemisest on päris head. Enim pakutud 

variandid on Tarbijakaitseamet ja teenusepakkuja (pank, kindlustusselts jne). 69 vastanut 

pakkus, et arusaamatuse tekkimisel peaks pöörduma teenusepakkuja poole, mis on ka kõige 

õigem variant. 21 vastanut leiab, et õigem oleks esmalt pöörduda tarbijakaitseameti poole, 

mis pole ka otseselt vale, kuid siiski esmane kontakt võiks olla teenusepakkujaga ja sealt 

edasi juba kompromissini jõuda. Tihti on peamine konflikti põhjus vähene 

kommunikatsioon või vääriti mõistmine, mis on lahendatav suhtluse teel, seega võiks 

esimene pöördumine toimuda teenusepakkuja suunas. Viis vastanut tõdes, et tuleks 

pöörduda Finantsinspektsiooni poole ning neli vastajat ei osanud ühtegi õiget lahendust 

pakkuda. Kõiki muid vastusevariante (Kohus, jurist, Maksu- ja Tolliamet, 

Rahandusministeerium, Politsei, Meedia, Eesti Pank, Muu), pakuti teise, kolmanda ja 

neljanda variandina, mis pole ka kindlasti vale, sest kui teenusepakkujaga kompromiss jääb 

saavutamata ja tarbijal on veendumus, et tema õigusi on rikutud, siis on igati mõistetav oma 

õiguste kaitsmine läbi erinevate institutsioonide. 

 

2.2.2 Teadmised pensionisüsteemist 

Järgnev peatükk annab ülevaate üliõpilaste teadmistest pensionisüsteemi mõistmisel. 

Üliõpilased andsid taas hinnangu iseenda teadmisele pensionisüsteemi põhimõtetest 

arusaamisel, hinnang kujunes taas viie punkti skaalal. Faktiteadmistes kontrolliti nende 

tegelikke teadmisi pensioni teise ja kolmanda samba osas, esitades viis väidet mõlema liigi 

kohta, millele paluti vastata süsteemis „õige“, „vale“ või teadmise puudumisel „ei oska 

öelda“ 

Üliõpilaste enesehinnang pensionisüsteemi teadmisest on viie punkti skaalal üle keskmise 

3,5 punkti. Tabelis 5 on näha, et kõige kõrgemalt hindavad oma teadmisi bakalaureuseõppe 

esimese kursuse tudengid (keskmine hinnang 3,9 punkti), järgnevad magistriõppe esimene 

kursus 3,8 punkti, seejärel bakalaureuseastme teise kursuse tudengid ning kõige madalama 

hinnangu oma teadmistele annavad bakalaureuseõppe kolmas kursus ning magistriastme 

teine kursus, hinnates enda teadmisi keskmiselt 3,4 punktiga. 
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Soo lõikes hindasid taas oma teadmisi kõrgemalt mehed 3,9 punkti ning madalamalt naised 

3,5 punkti. (Lisa 2). 

Vanusegruppides hindasid kuni 25 aastased end keskmiselt 3,5 punktiga, vanusegrupp 26-

29a. 3,3 punktiga, 30-35a. 3,6 punktiga ning 36-40 aastased 3,7 ja üle 40sed kõrgeima 3,9 

punktiga.  

Tabel 5. Üliõpilaste hinnnag pensionisüsteemi tundmisele. Allikas:autori koostatud  

  
Bakalaureuseõpe 

 
Magistriõpe 

  
 

Kokku 

  

I 

kursus 

II 

kursus 

III 

kursus Kokku 

I 

kursu

s 

II 

kursus Kokku 

Keskmine hinnang 

pensionisüsteemi 

põhimõtetest 

arusaamisele 

3,9 3,6 3,4 3,6 3,8 3,4 3,6 3,6 

 

Võrreldes üliõpilaste enda hinnangut teadmisetele ja faktiteadmisi pensionisüsteemist, toob 

autor võrdluseks küsimustes 13 ja 14 esitatud viis väidet nii pensioni teise kui ka kolmanda 

samba kohta. Väited sisaldavad teadmisi nii teise kui ka kolmanda pensionisambaga 

liitumise kohta, teadmisi sissemaksete, väljamaksete ja ka tootluse osas. Väidete õigsust 

hinnatakse teise ja kolmanda pensionisamba osas eraldi. 

Teadmistes pensionisüsteemist, täpsemalt pensioni teise samba osas on kursuste ja 

õppeastmete lõikes erinevusi vähe (Tabel 7). Madalaim on õigete vastuste pakkujate osakaal 

bakalaureuseastme kolmanda kursuse hulgas ning kõrgeim magistriõppe esimese kursuse 

üliõpilaste seas. Ise hindas oma pensionialaseid teadmisi kõrgeimaks bakalaureuseastme 

esimene kursus, kuid väidete õigesti pakkujate hulk on madal. Samas magistriõppe esimene 

kursus, kes hindas ka oma teadmisi suhteliselt kõrgelt (keskmine punktisumma 3,8),on ka 

faktiliste väidete õigsuses korrektsem. Küll aga on märgatav erinevus meeste ja naiste 

vastuste vahel (Lisa 4). Mehed pakuvad pensioni teise samba väidete osas rohkem õigeid 

vastuseid kui naised. Mehed hindasid ka ise pensionisüsteemi tundmist kõrgemalt (3,9 

punktiga) kui naised (3,5 punkti). Vanusegruppides võib väita (Lisa 4), et vanusega kasvavad 

ka teadmised, õigesti vastanuid  on 36-40a. vastajate seas enim, järgnevad üle 40 aastaste 

vanusegrupp, seejärel 30-35a., 26-29 aastased vastajad ja kuni 25 aastaste seas on õigeid 

vastuseid kõige vähem. 
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Tabel 6. Üliõpilaste teadmised kogumispensioni (II  sammas) kohta esitatud väidete õiged 

vastused kursuste lõikes. Allikas: autori koostatud 

 
Vastajaid 

kokku 1.väide 2.väide 3.väide 4.väide 5.väide 

  Õigesti vastanute arv  

Bakalaureuseõpe       

I kursus 17 12 10 8 16 7 

II kursus 17 11 15 8 14 3 

III kursus 32 21 24 17 21 10 

Bakalaureuseõpe kokku 66 44 49 33 51 20 

Magistriõpe       

I kursus 10 7 9 8 8 3 

II kursus 23 18 16 13 19 7 

Magistriõpe kokku 33 25 25 21 27 10 

Kõik kokku 99 69 74 54 78 30 

  

Pensioni II samba kohta esitatud väited  eraldi vaadelduna on järgmised. Väiteid 

sissemaksete kohta teatakse üsna hästi, kursuste lõikes selgelt üle poolte vastanutest on 

teadlikud. Mehed on teadlikumad, näiteks esimese väite osas on tulemus selline, et  83%  

õigeid vastuseid meestel ja 68% naistest annab õige vastuse. Kehvem on tulemus teadmise 

osas, et pensioniosakute väärtus võib väheneda, kuna riiklikult ei ole  tagatud positiivne 

tootlus. Mehed on taas teadlikumad kui naised. Väidet, et fondist on võimalik raha välja 

võtta enne pensioniikka jõudmist, peavad enamus üliõpilasi valeks, mis ühtlasi on õige 

vastus. Kahjuks on teamised vähesed väljamakse korra osas, alla poolte vastanuist annab 

küsimusele vale vastuse. Vastusevarianti „Ei oska öelda“ kasutatakse rohkem tootlusega 

seotud väite osas ja ka väljamakse suurust kajastava väite osas. Vastusevarianti kasutavad 

enamjaolt naised. 

Tabelis 7 on näha pensioni kolmanda samba kohta esitatud väidete õiged vastused kursuste 

lõikes. Taaskord esitati ankeedis viis väidet, mis sisaldasid üsna sarnaseid väiteid teisele 

pensionisambale. 
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Tabel 7. Üliõpilaste teadmised täiendava kogumispensioni (III  sammas) kohta esitatud 

väidete õiged vastused kursuste lõikes. Allikas: autori koostatud 

  

Vastajaid 

kokku 
1.väide 2.väide 3.väide 4.väide 5.väide 

    Õigesti vastanute arv  

Bakalaureuseõpe       

I kursus 17 16 13 11 8 9 

II kursus 17 17 15 12 12 11 

III kursus 32 32 30 21 22 13 

Bakalaureuseõpe kokku 66 65 58 44 42 33 

Magistriõpe       

I kursus 10 10 9 8 8 6 

II kursus 23 20 19 10 14 10 

Magistriõpe kokku 33 30 28 18 22 16 

Kõik kokku 99 95 86 62 64 49 

 

Analüüsides selgub, et üliõpilaste teadmised pensioni kolmanda samba osas on paremad kui 

teise samba puhul. Kuna valdav enamus õigesti vastatud väiteid on kõikide gruppide puhul 

kõrgem kui seda oli teise samba väidete korral. Ainus grupp on mehed, kelle puhul on õigete 

vastuste suhe langenud, kuid sedagi minimaalselt, pensioni teise samba viie väitega oli 48 

õiget vastust, kolmanda samba väidete osas 47. Õppeastmete õigete vastuste osakaal 

kolmanda pensionisamba väidete osas on üsna sarnane teise pensionisamba väidetega. Kõige 

vähem õigeid vastuseid pakkusid magistriõppe teise kursuse tudengid (64% õigesti 

vastanuid) ning parim tulemus taaskord magistriõppe esimese kursuse tudengid (82% õigesti 

vastanuid). Soo lõikes vaadatuna ei esine pensioni kolmanda samba osas nii suuri erinevusi 

õigete väidete osas kui seda oli teise samba osas, kuid meeste tulemus on veidi madalam 

(Lisa 4). Vanusegruppide osas parandavad kõik oma tulemust võrreldes pensioni teise 

sambaga esitatud väidetest ning siin pole suuri erinevusi, nõrgim tulemus on 26-29 aastastel 

ning parim tulemus 30-35 aastaste grupis. 

Pensioni III samba väidete osas tekitas enim raskusi väljamaksega seotud teemad, paremini 

teati sissemakseid kajastavaid väiteid. Esimese väite osas, teadis õiget vastust enamus 

vastanutest. Teise väite osas, oli õigeid vastuseid veidi vähem. Väide tootluse osas valmistas 

juba rohkem raskusi. Kahe viimase väite osas, mis puudutavad väljamakseid on õigete 

vastuste osakaal juba mõnevõrra väiksem. Sarnaselt teise samba väidetele, esineb ka 

kolmanda samba väidetes „Ei oska öelda“ varianti rohkem tootluse osas ja väljamakse korda 

puudutavas väites ning ka kolmanda samba osas kasutavad naised valikut rohkem kui 
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mehed. Seega sarnased väited nii pensioni teise kui ka kolmanda samba osas, tekitavad 

üliõpilastel raskusi. 

Üldiselt võib öelda nii teise kui ka kolmanda pensionisamba väidete osas kokkuvõtvalt, et 

enim erinevaid vastuseid ja ka varianti „Ei oska öelda“kasutamist esines sagedamini 

väidetes, mis puudutasid pensionisammaste väljamakset. Täpsemalt nii teise kui ka 

kolmanda pensionisambasse kogunenud osakute väärtusest sõltumata, kas on võimalik välja 

võtta kogu summa või mitte. Antud väites esines ka õigeid vastuseid kõige vähem ning 

samuti kasutati kõige rohkem varianti „Ei oska öelda“. Põhjus võib olla selles, et kuna tegu 

on väga kauge tulevikuga, siis ei ole üliõpilased piisavalt süvenenud väljamaksetega 

seonduvasse. 

Pensioniteema kokkuvõtteks võib öelda, et üliõpilased hindavad ise oma pensioniteadmisi 

rahuldavalt  ning ka teadmised pensionisüsteemist on rahuldavad, väidetes esineb üle 50% 

õigeid vastuseid. Õppeastmete lõikes ei ole pensioniteemas väga suuri erinevusi, küll aga 

võib väita, et üldiselt on üliõpilaste teadmised paremad pensioni kolmanda samba osas kui 

näiteks kohustusliku kogumispensioni ehk teise pensionisamba osas. Bakalaureuseõppe 

esimene kursus, kes hindas oma teadmisi pensioniteemal kõrgeimaks, jäi faktiteadmistes 

tagasihoidlikuks. Kogumispensioni teise samba osas on magistriõppe õigete vastuste osakaal 

65% ja bakalaureuseõppel  60%, kuid täiendava kogumispensioni (III sammas) osas on 

bakalaureuseõppel 73% õigeid vastuseid ja magistriõppel 69%, seega võib järeldada, et 

endale antud hinnang ja reaalsed teadmised on seoses. Mehed, kes ka hindasid oma teadmisi 

kõrgemalt, nende teadmised faktiliselt on ka kõrgemad ning vanusegruppides suuri erisusi 

ei esine.  

 

2.3 Üliõpilaste finantskäitumine 

2.3.1 Hinnangud finantskäitumisele 

Üliõpilaste käitumist finantsmaailmas vaadeldakse teooria osas välja toodud 

finantskirjaoskuse püramiidi alusel, mis eristas igapäevast, perioodilist ja spetsiifilist taset. 

Kahte viimast taset, perioodilist ja spetsialiseerumistaset, vaadeldakse koos, kuna tegu on 

investeerimist kajastavate tasemetega. Vastavalt tulemustele vaadeldakse ka tarbijatüüpide 

järgi, mis on toodud teoorias, kas tulemused vastavad varem teostatud uuringutele või on 
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töös erinevusi võrreldes varasemate uuringutega. Peatükis kajastatakse ka investeerimisele 

ja säästmisele antud üliõpilaste hinnanguid, võrdluses üliõpilaste käitumisega. Käitumist 

kajastavas peatükis tuuakse ka välja eelpool mainitud hinnanguid teadmistele, et oleks 

võimalik võrrelda valimi käitumist nende endi hinnangutega. 

Järgnev osa ankeetküsitlusest käsitles üliõpilaste hinnanguid oma finantsplaneerimisele ning 

isiklike rahaasjade jälgimisele, teatavasti on hea eelarve koostamise oskus eelduseks heale 

finantskirjaoskusele. Tabelis 8 on toodud üliõpilaste endi hinnangud planeerimisoskusele 

viie punkti skaalal ning leitud aritmeetiline keskmine. Valimi enda hinnangut on võrreldud 

küsimustiku käitumispeatükis saadud vastustega ja seeläbi tehtud kokkuvõte. 

Järgnevalt selgub, et üliõpilased hindavad oma finantsplaneerimisoskust väga kõrgelt, kuna 

antud küsimuse keskmine hinne on kõrgem võrreldes teiste valdkondade 

hinnangutega.Tabelis 8 on märgitud kursuste ja õppeastmete lõikes endale antud hinnang: 

Tabel 8. Üliõpilaste hinnangud finantskäitumisele kursuste lõikes, Allikas: autori koostatud 

  Bakalaureuseõpe  

Kokku 

bak. 

õpe 

Magistriõpe  

Kokku 

mag. 

õpe 

 

KÕIK 

KOKKU 
  

I 

kursus 

II 

kursus 

III 

kursus 

I 

kursus II kursus 

Keskmine hinnang 

isiklike tulude ja 

kulude 

eelarvestamisele 

4,2 4,1 4,1 4,1 4,5 4,5 4,5 4,3 

Keskmine hinnang 

finantsteenuste 

võrdlemises parima 

pakkumise 

leidmisele 

4,0 3,9 3,6 3,8 3,8 4,2 4,0 3,9 

Keskmine hinnang 

oma rahaasjadest 

ülevaate omamisele 

ja jälgimisele 

4,5 4,7 4,3 4,5 4,7 4,7 4,7 4,6 

  

Tabelist on näha, et üliõpilased hindavad kõrgelt oma käitumust isiklike tulude ja kulude 

eelarvestamises. Tulemus on kursuste lõikes ühtlane, kõrgeimalt hindab oma 

eelarvestamisoskust magistri õppeaste ning veidi madalamalt bakalaureuse õppeaste, kuid 

ka nende tulemus on kõrge 4,1 punkti. 

Soo ning vanuse lõikes on samuti hinnangule eelarvestamises  ühtlane, nii meeste kui ka 

naiste tulemus 4,2 punkti ning vanuste lõikes jääb tulemus 4,1- 4,4 punkti vahele (Lisa 2). 
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Kui võtta võrdluseks küsimuse 23 vastused, siis on näha, et 18 üliõpilast planeerib oma 

finantse jooksvalt ja neli üliõpilast ei oska küsimusele vastata ning seitse ei tee seda üldse.  

 

 

Joonis 3. Ülevaade üliõpilaste finantsplaneerimisest. Allikas: autori koostatud 

Positiivse faktina saab tõdeda, et valdav enamus siiski planeerib oma rahalisi vahendeid 

vähemalt ühe kuu lõikes ning 70 planeerijast vähemalt pooled planeerivad pikemalt kui üks 

kuu oma rahaasju. Kuigi vaadates üliõpilaste enda hinnagut planeerimisele ja reaalseid 

planeerijaid, võiks reaalsete planeerijate arv olla kõrgem, kuid arvestades, et tegu on noorte 

inimestega, on tulemus rahuldav. 

Finantsteenuse valikul parima pakkumise leidmise osas valimi hinnang juba veidi langeb 

ning tekib rohkem erinevusi võrreldes planeerimisega. Kogu valimi keskmine on 3,9 punkti 

ning õppeastmetes on märgata ka erinevusi (Tabel 8). Kõrgeima tulemusega hindab ennast 

magistriõppe teine kursus (4,2 punkti) ja kõige madalamalt hindab bakalaureuseõppe kolmas 

kursus (3,6 punkti). Ka soo lõikes tulevad välja erinevused, naised hindavad ennast 

keskmiselt 3,8 punktiga teenuse valiku osas ning mehed keskmiselt 4,4 punktiga. 

Saadud hinanguid võrreldakse küsimuses 25 ja 26 saadud vastustega, küsimused sisaldavad 

üliõpilaste teenusevalikut mõjutavaid faktoreid ning lepingu sõlmimisel iseloomustavat 

käitumist. Küsimuses 25 on palutud sooritada valik vastavalt sellele, kuidas langetatakse 

otsus finantsteenuse valikul, saadud vastuste lõikes on toodud tabelis 9 erinevad 

vastusevariandid. Tabelist selgub, et ligi pooled vastajatest siiski kaaluvad alati võrdlevaid 

pakkumisi finantstoodete valikul ning seda teevad võrdselt nii naised kui ka mehed. Siiski 

kuna naised on ilmselgelt mõjutatud rohkem emotsioonidest, jagunevad ka vastused selliselt, 

et neli naist on pakkunud  vastuseks, et teevad otsuse lähedasest sõltuvalt ning 11 naist ei 
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ole osanud küsimusele vastust anda, naiste tulemuste varieeruvus võib ka sõltuda kogu 

valimis naiste ülekaalust. 

Tabel 9. Üliõpilaste käitumine finantsteenuse valikul. Allikas: autori koostatud  

Vastuse variandid küsimusele 25 
Vastajad 

kokku  

Mehed Naised 

Alati võrdlen ka konkureerivaid pakkumisi 49 6 43 

Ei oska öelda 11 0 11 

Mõnel muul viisil 4 1 3 

Mõnikord, kuid mitte alati, võrdlen konkureerivaid pakkumisi 18 3 15 

Otsustan alati selle panga kasuks, kus asub arvelduskonto 13 2 11 

Otsustan sõbra või pereliikme soovituse põhjal 4 0 4 

Kokku 99 12 87 

 

Võrreldes küsimust nr 26, endale antud hinnanguga, tuleb selgelt esile naiste ja meeste 

enesehinnangu ja reaalse käitumise sarnasus. 26.nda küsimusega püüti selgitada üliõpilaste 

käitumist seoses finantsteenuse lepingu sõlmimisega ehk kui süvenenult üliõpilased loevad 

lepinguid, mille allkirjastavad. Tulemused on esitatud tabelis 10. 

Tabel 10. Finantsteenuse lepinguga tutvumine soo lõikes. Allikas: autori koostatud 

Vastuse variandid küsimusele 26 
Vastajad 

kokku 

Mehed  Naised 

Ei oska öelda 4 0 4 

Lepingut ei loe, piirdun üldise teenusekirjeldusega 3 0 3 

Loen alati läbi kõik lepingutingimused ning vajadusel 

konsulteerin lisaks klienditeenindajale ka oma 

lähedaste/tuttavatega 

18 5 13 

Loen alati läbi kõik lepingutingimused ning vajadusel küsin 

täpsustavat informatsiooni  klienditeenindajalt 
35 4 31 

Loen põgusalt lepingu teksti läbi 39 3 36 

Kõik kokku 99 12 87 

 

Vastustest selgub, et mehed loevad teenusepakkuja lepingut süvenenumalt ja arusaamatuste 

korral küsivad aktiivsemalt abi võrreldes naistega, kes suures osas tutvuvad ainult põgusalt 

lepinguga. 42% meestest tutvub lepingutingimustega alati ning küsib vajadusel abi 

klienditeenindajalt või mõnelt lähedaselt, naistest käitub samamoodi vaid 15% naissoost 

vastajaist. Neli naissoost vastajat ei oska küsimusele vastust anda ning kolm naist ei loe 

lepingut, vaid piirdub üldise teenusekirjeldusega. 

Üldiselt võib väita, et lepinguga tutvumine on murettekitav valdkond, kuna ligi 40 üliõpilast 

99-st, loeb vaid põgusalt läbi lepingu teksti, mis kindlasti pärsib finantskirjaoskust. 
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Teatavasti tekib enim arusaamatusi ja lahkhelisid finantsasutustega, lepingu 

mittemõistmisest  ja vähesest  kommunikatsioonist. Töö autor leiab, et kuna tänapäeval väga 

paljud noored inimesed võtavad laenu, mis tihti sõlmitakse 20-30 aastaks, tuleks ka lepingu 

tingimustesse süveneda enam. 

Oma finantsasjadest ülevaate omamist ja jälgimist hindab kogu valim väga kõrgelt (Tabel 

8). Keskmine hinnang ei erine gruppide lõikes suuresti, bakalaureuseõpe hindab ennast 

keskmiselt 4,5 punktiga ning magistriõpe veidi kõrgemalt ehk keskmine hinnang on 4,7. 

Mehi ja naisi võrreldes on hinnang samuti sarnane, vastavalt 4,7 ja 4,5 punkti. Kõige suurem 

erinevus hinnangute osas on vanusegruppides, madalaimalt hindavad end 36-40 aastased 

(4,1 punkti), seevastu kõrgeimalt hindavad üle 40 aastased (4,8 punkti). 

Siinkohal võiks välja tuua ka küsimuse, mis annab vastuse, milliseid igapäevaseid 

pangateenuseid üliõpilased kasutavad. Kõik üliõpilased omavad arveldusarvet, deebetkaarti 

ning ka valdav enamus internetipanka (Tabel 11). 85 üliõpilasel  koguvalimist kasutavad 

kõiki kolme teenust. Erisused tekivad ilmselt küsimusest arusaamisega, kuna vastuseid 

kombinatsioonis deebetkaart ja internetipank või ainult deebetkaart on 8. Paraku 

arveldusarvet omamata pole võimalik omada deebetkaarti ja internetipanka. Viis vastust on 

, kus omatakse arveldusarvet ja internetipanka, mis on reaalne, kuna on olemas inimesi 

kellele näiteks ei sobi kaardiga arveldamine ning ka põhimõttelisi inimesi, kes leiavad, et 

reaalselt paberit omades tajuvad nad oma kulultusi paremini. Ilma arveldusarveta paraku 

tõenäoliselt 21. sajandil enam toimetada pole võimalik, kuna kogu finantstegevus on siiski 

koondunud virtuaalmaailma. 

Tabel 11. Üliõpilaste igapäevaste finantsteenuste omamine vastuste lõikes, Allikas:autori 

koostatud 

 
 

Finantsteenuse liigid Vastajate arv 

Arveldusarve, Deebetkaart 1 

Arveldusarve, Deebetkaart, Internetipank 85 

Arveldusarve, Internetipank 5 

Deebetkaart 2 

Deebetkaart, Internetipank 6 

Kokku 99 

 

Võrdluseks oma finantsasjades ülevaate omamise hinnangule on esitatud  küsimus 24 ehk 

kuidas ja milliste abivahenditega jälgivad üliõpilased oma finantsseisu. Kokkuvõtvalt saab 
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öelda, et kõrgeima hinnagu endale annab vanusegrupp üle 40a., kes  kasutavad erinevaid 

abivahendeid ja topeltjälgimist rohkem, kui nooremad vastajad. Üle 40 aastatest vastajatest 

jälgib oma finantsasju topelt peaaegu iga vastaja, vanusegrupis 36-40 aastased, teeb seda iga 

teine vastaja. 

Finantsolukorra jälgimise osas võib öelda, et enamik üliõpilasi seda siiski teeb ning sellest 

ka kõrge hinnang endale. Ligi neljandik (23 vastajat) kogu valmimist, jälgib oma 

finantsolukorda internetipangas ning kuna tänaseks päevaks on enamus finantsasutusi välja 

töötanud paremaid ja keskpäraseid eelarve koostamise planeerimisvahendeid, siis on tegu 

üsna tõhusa viisiga oma finantsseisu jälgimisel. Viiendik kogu valimist kasutab finantsseisu 

jälgimiseks enam kui ühte viisi, mis on samuti väga positiivne, paraku on jälgijate hulk pisut 

vähene. 

 

2.3.2 Üliõpilaste säästmisharjumused 

Finantskirjaoskuse igapäevane tase kajastab tegevusi, mis on aluseks säästude tekkimisele, 

mis omakorda loob võimalused selleks, et liikuda finantskirjaoskuse püramiidil järgmise 

astmeni. Selleks, et tekiks sääst on oluline, et tulud ei ületaks kulutusi, järgnevalt 

vaadeldaksegi valimi sissetulekuid ja säästmisharjumusi. 

Jooniselt 4 on näha, et ligi pooled (47) vastanud üliõpilastest elatuvad enda teenitud 

sissetulekust, lisaks 32 üliõpilast elatuvad nii enda sissetulekust kui mõnest muust 

sissetulekuallikast (nt. elukaaslase rahaline toetus, mõni laen vms.) 15 üliõpilast elatub vaid 

lähedastelt saadud toetusest ning 5 üliõpilast ei soovinud küsimusele vastata. Üllatav on 

siinkohal kindlasti asjaolu, et valdav osa üliõpilastest teenib ise elatist, kui vaid kümmekond 

aastat tagasi oli olukord pigem selles suunas, et üliõpilased olid vanemate või mõne muu 

lähedase ülalpeetavaks, siis praeguseks hetkeks näitab tulemus seda, et enamus õppijatest 

teenib ise enda elatise ning mingil määral saab ka rahalist tuge kõrvalt. Üks faktor, miks 

vastused on kujunenud selliselt võib ka olla asjaolu, et suur hulk valimist on kaugõppe 

üliõpilased, mis tagab ka eelduse töötamiseks. 
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Joonis 4. Üliõpilaste sissetulekute jagunemine. Allikas: autori koostatud 

Järgnevas tabelis 12 on vaadeldud tulemused õppevormide kaupa ning on selgelt näha, et 

valdav osa enda teenitud elatisest kuulub kaugõppes õppivatele üliõpilastele. 63 kaugõppes 

tudeerivatest üliõpilastest teenib endale sissetuleku ise, seal hulgas 20 neist kasutab lisaks 

mõnda muud sissetulekuallikat nagu näiteks elukaaslase/mõne muu lähedase toetust või 

mõnd krediiditoodet. Lähedase toetust kasutab vaid neli kaugõppijat ning viis üliõpilast ei 

soovi vastata. Päevases õppevormis osalejatest elatub enda teenitud sissetulekust vaid 15, 

seal hulgas 12 nendest kasutab lisaks enda teenitule ka mõnd muud sissetulekuallikat. 

Ühtlasi on tulemus tingitud asjaolust, et statsionaarses õppevormis õppijad peavadki rohkem 

aega õppetööle pühendama, kaugõppijatel seevastu on iseseisva õppe osakaal suurem ning 

koolisviibimisaega vähem, seega on tulemus igati ootuspärane. 

Tabel 12. Üliõpilaste sissetulekud õppevormide lõikes. Allikas: autori koostatud 

Sissetulekute jagunemine Kaugõpe Päevane 
Kõik 

kokku 

Ei soovi vastata 5 1 6 

Elukaaslase rahaline toetus 2 1 3 

Elukaaslase rahaline toetus, Pere ja/või teiste lähedaste rahaline 

toetus 
2 4 6 

Elukaaslase rahaline toetus, Pere ja/või teiste lähedaste rahaline 

toetus, Õppelaen 
0 1 1 

Enda teenitud töötasu 43 3 46 

Enda teenitud töötasu, Elukaaslase rahaline toetus 7 0 7 

Enda teenitud töötasu, Elukaaslase rahaline toetus, Pere ja/või teiste 

lähedaste rahaline toetus 
5 5 10 

Enda teenitud töötasu, Elukaaslase rahaline toetus, Õppelaen 1 0 1 

Enda teenitud töötasu, Muu laen 1 0 1 

Enda teenitud töötasu, Pere ja/või teiste lähedaste rahaline toetus 5 7 12 

5
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6

1

47

7
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1

1

12

1

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Ei soovi vastata

Elukaaslase rahaline toetus

Elukaaslase rahaline toetus, Pere ja/või teiste…

Elukaaslase rahaline toetus, Pere ja/või teiste…

Enda teenitud töötasu

Enda teenitud töötasu, Elukaaslase rahaline toetus

Enda teenitud töötasu, Elukaaslase rahaline toetus,…

Enda teenitud töötasu, Elukaaslase rahaline toetus,…

Enda teenitud töötasu, Muu laen

Enda teenitud töötasu, Pere ja/või teiste lähedaste…

Enda teenitud töötasu, Õppelaen, Muu laen

Pere ja/või teiste lähedaste rahaline toetus

Üliõpilaste sissetulekud
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Enda teenitud töötasu, Õppelaen, Muu laen 1 0 1 

Pere ja/või teiste lähedaste rahaline toetus 0 5 5 

Kõik kokku 72 27 99 

 

Säästude omamise osas on pilt positiivselt ootamatu, kuna tegu on noorte inimestega ning 

võiks arvata, et ülikoolis õppides puudub noorel enda teenitud töötasu ja peamine sissetulek 

on vanemate toetus, rääkimata säästudest. Valimi näol on tegu 72 kaugõppe üliõpilasega. 

Suur hulk neist on ka töökohtadega seotud. Kuna eelnevalt selgus, et paljudel valimist on 

sissetulekuks enda teenitud töötasu, siis on loogiline taoline säästude omajate hulk. Ligi 

neljandikul valimist puuduvad säästud ning 10 üliõpilast ei soovi küsimusele vastata. Samas 

65 valimis osalenud üliõpilast omab suuremal või vähemal määral sääste, seal hulgas neist 

omakorda enam kui pooltel on sääste rohkem kui 1000 eurot, mis on väga hea tulemus, võttes 

arvesse asjaolu, et tegu on suhteliselt noorte inimestega. 

 

Joonis 4. Üliõpilaste säästude omamise jagunemine, üliõpilaste arv. Allikas: autori koostatud 

Kui vaadelda säästude olemasolu kursuste kaupa (Tabel 13) on selgelt näha, et õppeastme 

edenedes kasvab ka säästude osakaal. Bakalaureuseastme üliõpilastest puudub 22 vastanuist 

säästud, mis teeb 37% kogu bakalaureuseõppel valimis osalenud ja vastanud üliõpilastest, 

samas magistriõppe üliõpilastest puudusid säästud vaid kahel. 

Suuremate säästudega paistavad silma magistriõppe teise kursuse vastajad, moodustades 

poole neist, kes vastasid, et omavad sääste suurusjärgus rohkem kui 1000 eurot. Ka nende 

hinnang oma säästmiskäitumisele on kõige kõrgem ning võib väita, et õigustatult. Üldiselt 

on näha seda, et üliõpilaste endi hinnang ja tegelik säästmine on seoses, kuna tulemused 

jagunevad enamjaolt vastavalt säästude jagunemisele. 

8

6

6

24

10
10

35

301-500 eurot

501-700 eurot

701-1000 eurot

Ei ole sääste

Ei soovi vastata

Kuni 300 eurot

Rohkem kui 1000 eurot
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Tabel 13. Säästude suurusjärgud kursuste lõikes, Allikas: autori koostatud 

 

Bakalaureuseõpe 

Kokku 

Magistriõpe 

Kokku I 

kursus 

II 

kursus 

III 

kursus 

I 

kursus 

II 

kursus 

Vastanute arv 17 17 32 66 9 24 33 

Keskmine hinnang 

säästmisele 
3,6 3,5 3,7 3,6 3,9 4,2 4,1 

301-500 eurot 1 0 3 4 3 1 4 

501-700 eurot 3 1 1 5 1 0 1 

701-1000 eurot 2 0 2 4 0 2 2 

Ei ole sääste 6 8 8 22 2 0 2 

Ei soovi vastata 1 2 4 7 2 1 3 

Kuni 300 eurot 1 3 4 8 0 2 2 

Rohkem kui 1000 eurot 3 3 10 16 1 18 19 

 

Küsimuses 21 selgitati üliõpilaste säästmise eesmärgid. Säästmise eesmärgid on väga 

erinevad ja vastusevariante võis valida mitu. Valikuid oli 15 ning valdav enamus reastas 

mitu eesmärki, mille nimel raha kogutakse. Kõige populaarsemad viis valikut on järgmised: 

„Ei osata täpselt öelda“, mis eesmärgil raha kogutakse; „raha säästmisel ei ole konkreetset 

eesmärki“; „muu eesmärk“ kui valikutes toodud; „eluaseme ostuks“; „reisimiseks“ ning ka 

„igapäevasteks kulutusteks“. Kokkuvõtvalt võib öelda, et puudub selge siht, mille nimel 

sääste koguda. 

Küsimusele 22, mis kajastab põhjusi, et miks säästmine ei ole võimalik, ei ole kogu valimil 

kohustus vastata, kuna neil kellel on säästud, ei ole küsimus vajalik. Tulemusi vaadeldakse 

nende üliõpilaste lõikes, kellel puuduvad säästud ning, kes ei ole soovinud vastata. 

Peamiseks põhjuseks, miks säästmine pole võimalik on 19 mittesäästjat vastanud, et kogu 

sissetulek kulub jooksvate kulude katteks ning kaks mitte vastata soovijatest on olnud sama 

meelt. Kaks vastajat mittesäästjatest on lisanud vastuseks põhjenduse, et ei pea säästmist 

vajalikuks. Üks vastaja samast grupist vastas, et ei suuda säästa ning kolm vastajat on lisanud 

muu põhjuse säästude puudumisele. Kolm vastajat, kes ei soovinud kommenteerida säästude 

omamist, ei soovi kommenteerida ka säästude puudumise põhjuseid. Kaks vastajat, kes ei 

soovinud kommenteerida säästude omamist, on lisanud säästude puudumise osas muu 

põhjuse. 
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2.3.3 Investeerimine ja laenamine 

Vastavalt finantskirjaoskuse püramiidi kahele viimasele osale, mis sisaldavad 

investeerimist, toob autor siinkohal välja üliõpilaste teadmised ja investeerimiskäitumise 

saadud tulemuste põhjal. Kuna finantskirjaoskuse püramiidi perioodiline sektsioon käsitleb 

ka laenamist, siis on järgnevas peatükis ka üliõpilaste poolt kasutatavad laenutooted välja 

toodud. Peatükis on ka välja toodud üliõpilaste endi hinnang investeerimisele, et võrrelda 

oskust investeerida ning investeerimistoodete omamist. 

Küsimuses 27 on palutud üliõpilastel märkida, milliseid säästmis- ja investeerimistooteid 

nad omavad. 83 üliõpilast märgib selleks raha arveldusarvel, 43 üliõpilasel on märgitud 

lisaks säästmisvõimalusele arveldusarvel mõni hoius (kogumishoius, tähtajaline hoius või 

investeerimishoius), 51 üliõpilasel on toodud investeerimistootena välja II samba 

pensionifondi osakud ning 12 üliõpilasel on märgitud III samba pensionifondi osakud. 

Riskantsemaid investeerimistooteid omavad vaid kuus üliõpilast, omades siis aktsiaid, 

võlakirju või mõne muu investeerimisfondi osakuid. Viis üliõpilast on kasutanud 

investeermisvõimalust ühisrahastuse keskkonnas.  

Raha arveldusarvel hoidmine on kõige kindlam ja väheriskantsem moodus, kuid paraku ka 

kõige vähem tulutoov moodus, sest raha väärtus aja jooksul väheneb. Igaühel  tuleks hinnata 

oma riskitaluvust ja see kindlasti ongi inimeste lõikes erinev, kuid  majandusüliõpilastel 

võiks olla teadmisi, et raha investeerida mõistlikult. Loomulikult kui summa on väike, ei ole 

seda mõistlik investeerida riskantsetesse investeerimistoodetesse, kuid siiski võiks uurida 

erinevaid võimalusi ning valida vähemriskantsed viisid investeerimiseks, sest kahjuks on 

praegusel ajal kogumis- ja tähtajalise hoiuse intressid praktiliselt olematud. 

Üliõpilaste enda hinnang oskusele investeerida on kogu hinnangutest madalaim. Tabelis 14 

on selgelt näha, et üliõpilased hindavad enda oskusi investeerimises madalaks. Teatavasti 

olid üliõpilaste hinnangud näiteks isiklike rahaasjade jälgimises väga kõrged (keskmine 

hinnang 4,8). Näiteks investeerimisoskusele on bakalaureuseastme teine kursus andnud 

madalaima tulemusena (2,6 punkti). Seega võib öelda, et üliõpilased hindavad suhteliselt 

adekvaatselt oma teadmisi ja reaalset käitumist. Kuigi investeerimise osas võiks olla tulemus 

veidi parem, kuna majandusvaldkonna üliõpilased võiksid olla  teadlikumad erinevatest 

investeerimisvõimalustest ning ka asjaolust, et säästude tekkimisel ei ole mõistlik neid hoida 

lihtsalt niisama vaid pigem panna raha omakorda raha teenima. Kuid nagu eelpool mainitud, 
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siis tegelikult ei ole päris täpselt teada üliõpilaste säästude suurust ning ka igaühele 

riskitaluvus on erinev ja neid tegureid peab kindlasti arvestama investeerimisel. 

Tabel 14. Üliõpilaste hinnang inveteerimisele, Allikas: autori koostatud 

  
Bakalaureuseõpe 

 
Magistriõpe 

 Kõik 

kokku 

  
I 

kursus 

II 

kursus 

III 

kursus Kokku 

I 

kursus 

II 

kursus Kokku 

Keskmine hinnang 

investeerimisele 
3,1 2,6 3 2,9 3,6 3,3 3,5 3,1 

 

Küsimuse  28  abil sooviti teada saada, milliseid laenutooteid üliõpilased omavad. 

Tulemustest selgub, et populaarseim laen üliõpilaste seas on õppelaen (38 vastanut), järgneb 

krediitkaart (30 vastanut) ning eluasemelaen (28 vastanut). Muid laenutooteid esineb juba 

harvem, 19 üliõpilasel on järelmaks, üheksa üliõpilast omab autoliisingut, kuuel üliõpilasel 

väikelaen, ühel üliõpilasel kiirlaen ja ühel üliõpilasel muu laen. Positiivse faktina 27-l 

vastanul koguvalimist laenutooted puuduvad, mis on väga hea tulemus, võttes arvesse, et 

ühiskonnas lausa soodustatakse igasugust laenamist ja laenutoodete reklaamid on üsna 

igapäevased nii meedias kui ka tänavapildis. Veidi murettekitav on tulemus selles osas, et 

17 üliõpilasel on kolm ja enam laenutoodet, mis ilmselgelt moodustab väga suure osa noore 

inimese kohustustest, samas kuna suur hulk valimist siiski omab sääste (65 üliõpilast), siis 

võib kindlalt väita, et valdav enamus siiski hindab oma kohustusi ja tulusid pädevalt. 

Vastukaaluks võib tuua siinkohal välja, et 29-l üliõpilasel on ka investeerimistooteid kolm 

või enam, seega suurem hulk üliõpilasi siiski mõtleb raha säästmisest ja kasvatamisest kui 

kulude suurendamisest. 

Kuigi ühisrahastusse investeerimine on veel üsna vähepopulaarne teema ja ükski varasem 

uuring seda ka ei käsitle, otsustas autor lisada uuringusse ühisrahastuse keskkonna tundmist 

kajastavad küsimused. Kuna tegemist on majandusvaldkonna üliõpilastega, võiks oletada, et 

teema on juba mõningast tutvustamist leidnud vastavasisulistel loengutel. Ühisrahastuse 

mõte on, et kõik inveteerimishuvilised saavad seda soovi korral proovida, kuna 

investeerimine toimub väikeste summadega. Siinkohal tuleb ära mainida, et risk 

investeerimisel on suhteliselt kõrge, kuna ühisrahastusplatvormide kaudu tehtavatele 

investeeringutele puudub riiklik tagatis. Küsimusele, milline on üliõpilaste informeeritus 

ühisrahastuse kaudu laenamisest ja investeerimisest, vastab 66 üliõpilast, et on kuulnud 

teemast, kuid ei ole süvenenud. Vastanutest 13 on kuulnud ühisrahastusse investeerimisest 



45 

 

ja ka uurinud võimalusi laenamiseks/investeermiseks, viis üliõpilast on ka laenanud või 

investeerinud läbi ühisrahastuse.Teemast pole varasemalt midagi kuulnud 15 üliõpilast. 

Seega saab öelda, et üliõpilased on siiski teadlikud ühisrahastuse keskkonnast, kuigi suurem 

huvi keskkonna suhtes puudub. Võib arvata, et kuna teema kogub alles populaarsust, siis 

kindlasti ka huvi kasvab valdkonna vastu. 

Küsimuses 16, hindavad üliõpilased ühisrahastusse investeerimise riski.  Autor loeb 

siinkohal õigeks nii vastusevariandi „risk on kõrge“ ja „risk on väga kõrge“. 49 vastanut 

pakub variandi, ei oska öelda, mis on igati ootuspärane, arvestades, et 66 vastanut on vaid 

põgusalt kuulnud teemast, seega on mõistetav, et ei osata hinnata riski. 17 vastajat hindab 

riski suhteliselt madalaks, kuna investeeringud on hajutatud. 24 vastajat pakub, et risk 

investeerimisel ühisrahastusse on kõrge ning üheksa vastajat arvab, et risk on väga kõrge. 

Tulemus on veidi ootamatu, kuna vaid viiendik üliõpilastest on teadlik ühisrahastusest, siis 

investeerimisriski hindas õigesti ligi kolmandik üliõpilastest. Samas võib investeerimisriski 

õige hinnang tulla ka inimeste madalast riskitaluvusest, mitte teadmistest. 

Küsimusele 30, mil viisil on üliõpilased planeerinud kindlustada oma vanaduspõlve, vastab 

suur osa (58 vastanut), et  näevad vanaduspõlves sissetulekuna riiklikku pensioni. Valdav 

enamus vastanuist loodab lisaks riiklikule pensionile ka kogumispensionile ja täiendavale 

kogumispensionile (III sammas). 51 üliõpilast 58-st näeb lisaks riiklikule pensionile ka 

kogumispensioniga kogutut. Kuus üliõpilast pakuvad lisaks riiklikule pensionile sissetulekut 

vanaduspõlves töötamise näol, laste tuge ning vara müümist ja ka sissetulekut oma 

ettevõttest. Kuus üliõpilast näeb sissetulekuna kas oma ettevõttes teenitut, töötamist 

pensioniealisena, vara müümist või mõnd muud sissetulekuallikat. Seitse vastanut ei ole veel 

teadlikult mõelnud sellele teemale.  

Vastused näitasid seda, et esiteks paljud noored mõtlevad pensionieas saadavatele 

sissetulekule. Samuti ka seda, et enamus üliõpilastest ei jää lootma vaid riiklikule pensionile 

vaid mõeldakse ka muid viise, kuidas kindlustada sissetulek pensinonieas. Olgu selleks 

sissetulek oma ettevõttest, tööealisena püsimise või  vara soetamise näol. Tulemus on igati 

positiivne ka tänu sellele, et vastusevarianti- tugi laiemalt pereringilt või kohalikult 

omavalitsuselt leiab kasutust vaid üksikud korrad. Enamus noortest, siiski planeerib kindlalt 

tänu iseendale kindlustada pensionipõlves elamisväärne sissetulek, mitte jääda lootma 

kellelegi kolmandale. 
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Lisaks pensioniplaanide nägemusele küsiti üliõpilastelt veel elukindlustuse kohta. 

Elukindlustuslepingu sõlmimine/mittesõlmimine näitab, kas ja kui põhjalikult maandatakse 

erinevaid riske kõige halvema stsenaariumi korral.  

Tabel 15. Elukindlustulepingu omamine üliõpilastel, Allikas: autori koostatud 

Elukindlustuslepingu omamine Vastajate arv 

Ei 70 

Ei tea 1 

Jah 28 

Kõik kokku 99 

 

Tabelis 15 on välja toodud, kas üliõpilased omavad elukindlustuslepingut. Tulemus on autori 

jaoks suhteliselt jahmatav, sest 70 vastajatest ei oma elukindluslepingut, 28 omab ning üks 

vastaja ei tea, kas tal on sõlmitud elukindlustusleping või ei ole. Tulemusest võib järeldada, 

et riskide hajutamisele, kas ei mõelda või kasutatakse selleks teisi mooduseid. 

 

2.4 Kokkuvõte üldistest teadmistest ja  finantskäitumisest 

Järgnevas peatükis esitatakse eelnevate peatükkide lõikes saadud hinnangud, faktiteadmised 

ja käitumismustrid ning tehakse järeldusi. Ühtlasi tuuakse ka tulemused küsimusele, kas  ja 

millist finantsteenust on üliõpilased hiljem kahetsenud. Kõikide tulemuste põhjal toob autor 

teoreetilises osas esitatud tarbijatüüpidele vastavuse ning võrdleb, kas eelnevate tulemuste 

alusel saadud tüüpidele saab ka paralleele tuua valimiga. 

Vastavalt teoorias toodud varasemale uuringule viidates, et hea finantskirjaoskus mõjutab 

positiivselt  ka finantskäitumist, kontrollitakse ka valimis. Autor jagas faktiteadmised kolme 

gruppi: üldised teadmised (küsimused 4, 5, 6, 12), arvutamisoskus (8-11) ja 

pensionisüsteemi tundmine (13, 14) ning võrdles neid demograafiliste näitajate põhjal 

jagatud gruppides finantskäitumisega, valides käitumise osast kolm küsimust (20, 23, 26). 

Pensionisüsteemi tundmist võrreldakse väidetes esinenenud õigete vastuste protsendiga ja 

tuuakse välja võrdlus käitumise osas esitatud küsimusega, kui suurel hulgal esineb terviklik 

pensioniplaan. Faktiteadmistes arvutatakse õigete vastuste protsent demograafiliste näitajate 

alusel gruppide lõikes ning võrreldakse samade gruppide lõikes käitumislikke küsimusi 

kõige ratsionaalsemate vastustega ja tehakse järeldused, kas teadmised toetavad käitumist 
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või ei. Peatüki lõpus toob autor välja valimi vastavuse varasemas uuringus saadud 

tarbijatüüpidega. 

Esmalt vaatleb autor faktiteadmiste tulemusi ja käitumist soo lõikes, mehed ja naised. 

Teoorias on välja toodud, et meeste finantskirjaoskus on parem võrreldes naistega ja tuues 

välja põhjusi, on ainus mõistlik selgitus, et mehed on finantsmaailmas lihtsalt 

enesekindlamad kui naised. Ka käesolevas uuringus esinevad mehed faktiküsimustes 

(inflatsioon, intressimäär, riiklik tagatis) naistest paremini, meeste õigete vastuste protsent 

58% nelja küsimuse osas, naistel 48% Arvutamisküsimustes (hoiuseintress, kiirlaenu 

intress) oli õigesti vastanute erinevus väike, kuid mehed pakkusid 79% õigeid vastuseid nelja 

küsimusi kohta, naised 78%. Pensionisüsteemi tundmisel on mehed kõrgemate teadmistega 

II samba osas 80% õiged vastused, III samba küsimustes 78%, naistel on samades 

valdkondades õiged vastused 59% ja 71%. 

Käitumise osas võib öelda, et teadmistel on positiivne mõju käitumisele, isikliku 

eelarvestamise osas kõik meessoost vastajad tegelevad finantsplaneerimisega enam kui kuu 

ette, neist neli meest teeb plaane ühe kuu lõikes ja kaheksa teeb pikema perioodi peale. 

Naiste tulemus on aga veidi madalam, 70% naistest teeb plaane pikema aja peale, s.h. 31 

naist teeb plaanid ühe kuu lõikes, 27 naist teeb plaane pikema perioodi peale kui üks kuu, 18 

naist teeb finantsplaane jooksvalt/ igapäevaselt, seitse naist ei planeeri üldse ja neli naist ei 

soovi vastata. 

 Küsimusele, milline käitumisviis iseloomustab erinevaid soogruppe finantsteenuste lepingu 

sõlmimisel, vastab taas valdav osa mehi (75%), et loeb lepingu enne sõlmimist hoolikalt läbi 

ja vajadusel konsulteerib klienditeenindaja või mõne tuttavaga üle. Põgusalt loeb lepingu 

läbi kolm meessoost vastajat (25%) ja mehi, kes piirduks üldise tootekirjeldusega ja 

lepingusse ei süveneks,ei esinenud. Naiste vastused on varieeruvamad 44 naissoost vastajat 

ehk vaid pooled, loevad lepingutingimused läbi ja konsulteerivad vajadusel, teine osa 

naissoost vastajaid, kas loeb lepingu põgusalt läbi (36), kolm vastajat ei loe lepingut vaid 

piirdub üldise teenusekirjeldusega ja neli vastajat ei oska öelda.  

Säästude omamises on naiste tulemus küll veidi parem meestest, vaid 26% naistest puuduvad 

säästud, meessoost vastajail puuduvad 33%, kuid kui vaadata säästude osakaalu, siis 42% 

valimi meestest on säästude suurusjärk rohkem kui 1000 eurot, sama suurusjärk naiste hulgas 

on 34%. 
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Pensioniplaneerimisel on tulemused esitatud nende meeste ja naiste lõikes, kes omasid, nii 

kogumispensioni osakuid kui ka täiendava kogumispensioni osakuid. Vaadeldud on kui 

palju mehi ja naisi tegutseb vastavalt pensioniplaani terviklikkusele. Meeste osakaal, kes 

omasid terviklikku pensioniplaani on 17% ja naiste osakaal on 10%. 

Finantsteenuste kasutamist ei kahetseta väga ning naiste ja meeste osakaal ei erine suuresti, 

meeste osakaal on veidi suurem, kuid mitte märkimisväärselt. Üldiselt üle poole vastajatest 

ei kahetse ühtegi finantsteenuse lepingut seda mõlema grupi lõikes. 

Soo lõikes võib öelda, et käesoleva uuringu tulemus ja teoorias esitatu, ei erine. Meeste 

finantskirjaoskus on parem ja see toetab ka nende käitumist, autor jääb siiski seisukoha 

juurde, et meeste käitumist selgitab teatav enesekindlus ja naiste käitumine on tihti 

mõjutatud emotsioonidest. 

Järgnevalt vaadeldakse tulemusi hariduse lõikes, teoorias on välja toodud, et hariduse 

edenedes kasvab  ka finantskirjaoskuse tase, mis on igati loogiline. Töö eesmärgist lähtuvalt 

on samuti oluline välja selgitada, kas üliõpilaste teadmised ja käitumine muutuvad seoses 

õppeastmetega läbimisega. 

Tabelis 16 on võrdluse all faktiteadmised kolme valdkonna lõikes ning erinevate 

haridustasemete vahel. Võib väita, et teadmised on kõige kõrgemad magistriastme teisel 

kursusel (57% õigeid vastuseid), kuid need ei tõuse vastavalt õppeastme läbimisega, 

madalaim on õigete vastuste osakaal bakalaureuseastme kolmandal kursusel (38%) ning 

näiteks magistriastme teine kursus on madalama teadmiste tasemega (42%), kui näiteks 

bakalaureuseaste esimene ja teine kursus (56%).  

Arvutusülesannetes on parim tulemus magistriõppe esimesel kursusel 89% õigeid vastuseid 

nelja ülesande kohta, järgneb bakalaureuseõppe esimene kursus 82% õigeid vastuseid, 

seejärel bakalaureuseastme teine ja magistriõppe teine kursus 79%- ga ja madalaim tulemus 

on taas bakalaureuseastme kolmanda kursuse üliõpilastel 69%. 

Kogumispensioni teadmises II samba osas on tulemus sarnane arvutusküsimuste 

tulemusega, kõrgeim tulemus magistriõppe esimesel kursusel 67% õigeid vastuseid, 

madalaim bakalaureuseõppe kolmandal kursusel 58%. Tulemused täiendava 

kogumispensioni küsimustes on veidi erinevad, kuid ka siin edestab teisi kursusi 

magistriõppe esimene kursus 82% õigeid vastuseid, seejärel bakalaureuseõppe teine kursus 
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79%, sama astme kolmas kursus 73% ja bakalaureuseõppe esimene kursus 67%, madalaim 

tulemus magistriõppe teine kursus 64%. 

Tabel 16. Üliõpilaste faktiteadmiste õigete vastuste osakaal kursuste lõikes, Allikas: autori 

koostatud 

  Bakalaureuseõpe Magistriõpe 

 I kursus II kursus III kursus I kursus II kursus 

Vastajaid kokku 17 17 32 9 24 

 Faktiteadmised (küsimused 4, 

5, 6, 12) 
56% 56% 38% 42% 57% 

Arvutusülesanded (küsimused 

8,9,10,11) 
82% 79% 69% 89% 79% 

Pensionisüsteemi II samba 

väited 
62% 60% 58% 67% 60% 

Pensionisüsteemi III samba 

väited 
67% 79% 73% 82% 64% 

 

Edasi vaadeldakse tulemusi õppeastmete lõikes käitumise osas. Tulemustest järeldub, et 

kõige aktiivsemad finantsplaneerijad on bakalaureuseõppe esimese kursuse tudengid ning 

kõige vähem tegelevad planeerimisega magistriõppe esimese kursuse tudengid, vaid 56% 

kursuselt vastanuid teeb seda, ometi esinesid just nemad teadmiste osas mitmel korral kõige 

paremate tulemustega. 

Lepinguga tutvumise küsimusele aga annab enim vastuseid käitumisele, kus tutvutakse 

põhjalikult lepingutingimustega ning konsulteeritakse vajadusel kellegi kolmandaga, 

magistriõppe esimene kursus 67% finantsteenuselepingu sõlmimise juhtudest, 63% 

juhtudest teeb seda magistriõppe teine kursus ning 59% bakalaureuseõppe esimene kursus, 

sama astme teine kursus 47% ning alla pooled bakalaureuseastme kolmanda kursuse 

üliõpilastest süvenevad lepingu sõlmimisel tingimustesse. Tulemus näitab, et konkreetses 

küsimuses on teadmisetel mõju käitumisele. 

Säästude omamise osas on tulemused väga varieeruvad, sääste omavad kõige enam 

magistriõppe teise kursuse üliõpilased 96% kursuse vastajatel on säästud, bakalaureuseastme 

esimese kursuse vastajatest on 59% säästud, magistriõppe esimese kursuse tudengitel on 

säästud 56%. Bakalaureuseastme kolmanda kursuse vastajatel on 50% säästud ning kõige 

vähem omavad sääste bakalaureuseastme teise kursuse üliõpilased, vaid 44%. Võib 

järeldada, et teadmised ja käitumine on veidi nihkes, kuna tulemused ei ole proportsioonis 

õppeastmetega ja samuti teadmistega. 
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Pensionisüsteemi teadmiste osas on parim tulemus  magistriastme esimesel kursusel, kuid 

käitmise osas tuleb välja, et enim omab terviklikku pensioniplaani bakalaureuseastme 

esimene kursus.18% kursuse vastajatest omab terviklikku pensioniplaani, magistriõppe teise 

kursuse tudengitel on see 16% vastanutel.  

Finantsteenuste kasutamist kahetsevad enim bakalaureuseastme teise kursuse tudengid ja 

kõige vähem teevad seda magistriastme teise kursuse üliõpilased. 

Nagu kursuste katergooriast näha puudub seaduspärasus selle vahel, et haridustaseme 

edenedes üldine finantskirjaoskus paraneks, kuid kindlasti võib väita, et kõrgkoolis õppijate 

finantskirjaoskuse tase on siiski hea. Enamik vastajaist näitab kõrgeid teadmisi, kui ka käitub 

vastavalt sellele, isegi võib välja tuua, et käitumine on teadmiste omandamise algfaasis 

ratsionaalsem. Teadmiste omandamisel on käitumise muutumisele positiivne mõju. 

Viimasena vaadeldakse tulemusi vanusegruppide lõikes. Teadmistes vanusegruppide kaupa 

võib üldiselt väita, et vanusega süvenevad teadmised ning mida vanem on inimene seda 

kõrgemad on teadmised. Tabelis 17 on näha, et õigete vastuste hulk kasvab vanusega. Esineb 

mõningaid erinevusi üle 30 aastaste seas. 

Tabel 17. Üliõpilaste faktiteadmiste õigete vastuste osakaal vanuse lõikes, Allikas: autori 

koostatud 

 Kuni 25a. 26-29a. 30-35a. 36-40a. Üle 40a. 

Vastajaid kokku 40 19 25 7 8 

 Faktiteadmised (küsimused 4, 

5, 6, 12) 
39% 50% 58% 82% 78% 

Arvutusülesanded (küsimused 

8,9,10,11) 
73% 78% 78 93% 97% 

Pensioni II samba väited 54% 58% 68% 80% 73% 

Pensioni III samba väited 69% 69% 76% 71% 70% 

 

Järgnevalt võrreldakse teadmisi käitumisega, kas vanuse kasvuga ja teadmiste tõusuga,  

muutub ka käitumine. Vastavalt teoorias kirjeldatule, kus võrreldi vanusegruppe 

finantskirjaoskuse osas ning tulemused kasvasid inimese vanusega. Finantskirjaoskus oli 

madal noortel, paraku käesolev küsitlus seda ei kinnita.  Käitumine on varieeruv 

vanusegruppide lõikes. Kui vaadata tulemusi finantsplaneerimise osas, siis selgub küll, et 

kogu vanem vanusegrupp planeerib oma rahaasju ühe kuu ja enama lõikes, neile järgneb 

kõige noorem vanusegrupp kuni 25 aastased, kes samuti planeerivad oma kulutusi ühe kuu 
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ja pikema aja peale ning tulemustest selgub, et kõige vähem planeerivad oma rahaasju 

üliõpilased vanuses 30-35a. 

Finantsteenuse sõlmimisel lepingutingimustesse süvenejaid on samuti kõige enam üle 40 

aastaste seas, ligi kolm neljandikku. Neile järgneb taas kõige noorem vanusegrupp, kus 

selgelt üle poolte vanusegrupi vastanuist tutvub finantsteenuse lepinguga ja vajadusel 

konsulteerib kolmanda isikuga.  Nagu ka eelmises küsimuses nii ka antud küsimuses on 

lepingutingimustega tutvujate osakaal kõige väiksem vanusegrupis 30-35a.  

Säästude omajate hulk on erinev. Samas ka säästude omamise osas ei ole selgelt eristatav, et 

säästude hulk kasvaks vananedes. Kõige enam omab sääste vanusegrupp 36-40a., järgneb 

kõige noorem vanusegrupp kuni 25 aastased ning kõige vähem omavad sääste 26-29 

aastased üliõpilased. 

Finantsteenuse kasutamist kahetsevad enim 30-35a. üliõpilased ja vähim kuni 25a. vastajad. 

Pensionisüsteemi teadmistes näitavad parimaid teadmisi vanusegrupid 30-35a. ja 36-40a. 

Kuid vaadeldes käitumist, siis näiteks terviklikku pensioniplaani omavaid üliõpilasi on enim 

üle 40 aastaste seas ja kuni 25 aastaste tudengite hulgas. Seega võib kokkuvõtvalt öelda, et 

vanusegruppide lõikes ei toeta teadmised käitumist. Teadmised küll kasvavad vanusega 

seoses, kuid käitumine vanusegruppide lõikes on kaootiline ja ei ole seoses teadmiste 

tõusuga. 

Teoorias välja toodud tarbijatüüpide jaotus varasemate uuringute põhjal, on tarbijad jaotatud 

nelja erinevasse kategooriasse: „fatalist“, „enesekindel“, „iseõppija“ ja „teadlik planeerija“. 

Üliõpilased ja noorem vanusegrupp on varasemalt paigutatud fatalisti kategoorijasse, kus 

tarbija elab tänases päevas, hindab oma finantsteadmisi madalalt ja ei planeeri ka oma 

kulutusi pikalt ette.  

Saadud tulemuste ja valimi põhjal hindab autor valimi tulemuse siiski sedavõrd positiivseks 

ja liigitab valimi enesekindla tarbija kategooriasse, finantsplaneerimise tegeleb siiski valdav 

osa valimist, kuid mitte väga pikalt ning oma teadmisi hindab ka valim suhteliselt kõrgelt. 
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KOKKUVÕTE 

Finantskirjaoskuse ajalugu ulatub peaaegu sajandi tagusesse aega, vaatamata sellele on see 

Eestis ja mujal maailmas aktuaalseks muutunud alles viimaste aastatega. Põhjus võib peituda 

viimases finantskriisis, mis puudutas paljusid ja andis põhjuse finantskirjaoskuse 

taaselustamisele. Teine põhjus on kindlasti pidev areng finantsmaailmas, toodete küllus ja 

teenuste valiku kasv, sunnib inimesi pidevalt harima end selles vallas. Finantskriis tõi välja 

valdkonna kitsaskohad ja sellest tulenevalt vajaduse finantshariduse kinnistamise. Eestis on 

teema laialdasemat käsitlust leidnud viimase viia aastaga. Korraldatud on erinevaid 

uuringuid, töötatud välja programm finantskirjaoskuse edendamiseks Eesti elanike seas ja 

õpilastele suunatud finantsharidus õppekavasse toodud. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada Eesti Maaülikooli majandusüliõpilaste 

finantsalased teadmised, muutused teadmiste kasvuga ja mõju käitumisele erinevate 

gruppide lõikes. 

Töö teoreetilises osas selgitati finantskirjaoskuse mõistet, vajalikkust ja toodi välja 

finantskirjaoskuse erinevad tasemed. Toodi välja maailmas tehtud uuringud demograafiliste 

näitajate (sugu, vanus, haridus) põhjal, lisaks anti ülevaade ka Eestis korraldatud uuringutest. 

Empiirilises osas teostati analüüs vastavalt saadud tulemustele. Analüüsiks kasutati 

üliõpilaste hinnangut iseenda finantskäitumisele, finantsalaseid faktiteadmisi ja 

finantskäitumist iseloomustavaid tulemusi. Analüüsiga püüti selgitada seost teadmiste ja 

käitumise vahel. 

Tulemused tõestasid, et iseendale antud hinnangud on seoses reaalsete teadmistega. Samuti 

ka seda, et  kõrgemad teadmised tagavad korrektse finantskäitumise, esineb ka erisusi, kuid 

kokkuvõttes on üliõpilaste finantskirjaoskus igati rahuldav. 

Üliõpilased ise hindavad enda finantskäitumist adekvaatselt. Valdkonnad, mida hinnati 

madalamalt, nende lõikes on ka teadmised ja käitumine kehvem, valdkonnad, milles 

üliõpilased  hindasid endid kõrgemalt, on ka käitumine ja teadmised paremad. 

Gruppide lõikes vastas tulemus samuti varasematele kajastatud uuringutele, kuid oli ka 

mõningaid erinevusi. Näiteks kõige noorem vanusegrupp kuni 25 aastased, üllatasid hea 
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tulemusega käitumise osas, samuti bakalaureuseõppe esimene kursus ja magistriõppe 

esimene ja teine kursus, olid edukamad nii teadmistes kui ka käitumises. Kuid kahe 

õppeastme kokkuvõttes võib öelda, et magistriõpe tudengid olid teadlikumad ja käitusid 

vastavalt teadmistele. Võib väita, et teadmiste omandamisel on positiivne mõju teadmiste 

kasvule kui ka käitumisele kokkuvõtvalt. Soo lõikes oli meestel kõrgem enesehinnang, 

paremad teadmised ja see väljendus ka käitumises, naiste tulemus oli mõnevõrra kehvem. 

Teadmiste osas on üliõpilased edukamad arvutusülesannetes, nõrgemad faktides 

intessimäärast ja inflatsioonist. Üliõpilaste teadmised pensionipõhimõtetest arusaamisel on 

keskpärased, kuigi võiksid olla oluliselt paremad. Enim raskusi valmistas pensionisammaste 

tootluse küsimus ja väljamaksetega seotud faktid. Ühisrahastuskeskkonnast on teadlikud 

väga vähesed, samuti seal pakutavatest investeerimisvõimalustest. 

Finantskäitumise osas on positiivne, et suurel hulgal valimist on sissetulekuks enda teenitud 

töötasu ja paljudel tänu sellele ka säästud. Üldiselt jälgitakse korralikult oma finantsseisu ja 

finantsteenuselepingu sõlmimiselt ikka võrreldakse tingimusi ja konkureerivaid pakkumisi. 

Samas finantsplaneerimisega ei tegeleta väga pikalt ette. Iseloomulik on ka suur laenude 

osakaal ja vähene investeerimistoodete omamine. 

Varasemate uuringute alusel tekkinud tarbijatüüpides, olid üliõpilased jagatud fatalisti 

kategooriasse (isik, kes ei planeeri rahaasju ja finantsteadmisi hindab madalalt), selgus 

käesoleva uuringu põhjal, et üliõpilased võib paigutada enesekindla tarbija kategooriasse. 

Saadud tulemuste põhjal, võib väita, et investeerimine on üliõpilastel nõrk valdkond, see on 

teema, millega peaks tegelema ja harima noori rohkem, tõstmaks nende riskitaluvust ja 

julgustamaks neid investeerima. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS: 

Allgood, S.A., Walstad, W. (2012) The Effects of Perceived and Actual Financial Literacy on Financial 

Behaviours 

[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2191606] (23.03.2015) 

Atkinson, A. Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an    

Internationally Comparable Survey of Financial Literacy 

[http://www.oecd.org/finance/financial-education/49319977.pdf] (15.01.2015) 

Atkinson, A. McKay, S., Kempson, E.& Collard, S. (2006). Levels of Financial Capability in the UK: 

Results of a Baseline Survey. Financial Services Authority. 

[http://www.fsa.gov.uk/pubs/consumer-research/crpr47.pdf] (22.03.2015) 

Atkinson, A., Messy, F.A. (2012) Measuring Financial Literacy. Results of the OECD International 

Network on financial education (INFE) pilot study OECD working.  

[http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/measuring-financial-literacy_5k9csfs90fr4-

en] (30.10.2014) 

Defination of financial literacy 

[http://www.investopedia.com/terms/f/financial-literacy.asp]  (13.11.2014) 

EBF Report on Financial Literacy. April 2009. European Banking Federation.Financial literacy – 

empowering consumers to make the right choices (03.03.2015) 

[http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2014/03/EBF_Financial_Education_-_rev7-26 

9_webversion-2009-00831-01-E1.pdf]  

Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programm aastateks 2013-2020, (2013) 

Rahandusministeerium 

[http://www.fin.ee/finantskirjaoskuse-edendamine](14.11.2014) 

Eesti Maaülikooli koondarvud ÕISi andmete alusel seisuga 18.05.2015 

[http://stats.emu.ee/] (18.05.2015) 

Eestis on vaeste osakaal EL-i keskmine 

[http://uudised.err.ee/v/majandus/fde65f5f-d67f-4b01-a95e-c4d41d9ba6d0] (13.12.2015) 

Finantsalane kirjaoskus Eesti elanike seas, (2010) Tallinn,  lk.3,8,9.   

[http://www.minuraha.ee/public/Finantskirjaoskuse_uuring.pdf] (28.10.2014) 

 Finantskirjaoskuse ja finantsteenuste alase teadlikkuse uuring Eesti elanike hulgas:     Teadmised, 

oskused, käitumine ja hoiakud isiklike rahaasjade korraldamisel. (2012). Tallinn: Riigikantselei 

lk.3,6.[http://www.minuraha.ee/public/Finantskirjaoskus_KOKKUVOTE.pdf] (30.10.2014) 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2191606
http://www.fsa.gov.uk/pubs/consumer-research/crpr47.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/measuring-financial-literacy_5k9csfs90fr4-en
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/measuring-financial-literacy_5k9csfs90fr4-en
http://www.investopedia.com/terms/f/financial-literacy.asp
http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2014/03/EBF_Financial_Education_-_rev7-26%209_webversion-2009-00831-01-E1.pdf
http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2014/03/EBF_Financial_Education_-_rev7-26%209_webversion-2009-00831-01-E1.pdf
http://www.fin.ee/finantskirjaoskuse-edendamine
http://uudised.err.ee/v/majandus/fde65f5f-d67f-4b01-a95e-c4d41d9ba6d0
http://www.minuraha.ee/public/Finantskirjaoskuse_uuring.pdf
http://www.minuraha.ee/public/Finantskirjaoskus_KOKKUVOTE.pdf


55 

 

Finantskirjaoskus PISA 2012 Eesti tulemused, (2012) Haridus- ja teadusministeerium 

[http://www.hm.ee/sites/default/files/pisa_finantskirjaoskus_tulem used.pdf] (30.10.2014)  

Finantskirjaoskuse õpetamine 

[http://www.finantskirjaoskus.ee/literacyteaching.aspx?top=3&sub=2_3&lang=et] (06.11.2014) 

History of Financial Literacy- The first 200 years. By Financial Corps, 27.01.2015 

[http://financialcorps.com/history-of-financial-literacy-the-first-200-years/] (15.01.2015) 

Hung, A.A., Praker, A.M., Yoong, K.M. (2009) Defining and Measuring Financial Literacy. Working 

Paper, September. 

[http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/2009/RAND_WR708.pdf] 

(06.03.2015) 

Huston,J.S. Measuring Financial Literacy. The journal of consumer affairs (2010) 

[http://urbanupbound.org/wp-content/uploads/2014/08/Measuring-Financial-Literacy.pdf] 

(15.01.2015)  

Jermakova, K., Jureviciene, D., (2012) „The Impact Of Individuals Financial Behaviour on Investment 

Decisions“ 

„Kuidas parandada Eesti elanikkonna finantsoskust?“ Ümarlaua presentatsioon. 18.01.2012 Tallinn: 

Rahandusministeerium. (27.10.2014) 

[http://www.fin.ee/finantskirjaoskuse-edendamine]  

(15.01.2015) 

Lusardi, A.; Mitchell, O.S. (2014) The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and 

Evidence. Journal of Economic Literature 2014, 52 (1) pp 5-14  

[http://www.umass.edu/preferen/You%20Must%20Read%20This/Financial%20Literacy%20JEP%

202014.pdf] (05.03.2015) 

Lusardi, V.,  Mitchell, O.S., Curto, V. (2010) Financial Literacy among the Young. Journal of Consumer 

Affairs 44(2): 358-380 

[http://www.nber.org/papers/w15352.pdf] (05.03.2015) 

Madiste, E. (2012). Finantskirjaoskuse edendamine Eestis: ekspertide hinnang. (Bakalaureusetöö). Tartu 

Ülikooli sotsiaal-ja haridusteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooniinstituut. Tartu 

[http://minuraha.ee/public/madiste_egle.pdf ] (28.10.2014) 

Metsatalu, E. (20.september 2013). Õpetame lapsed arukalt raha kasutama- Õpetajate Leht., lk.8 

Pisa 2012 finantskirjaoskuse raamdokument (2012). lk.8,9.  

[http://uuringud.ekk.edu.ee/fileadmin/user_upload/documents/pisa_2012_finantskirjaoskuse_raamd

okument.pdf] (27.10.2014) 

Remund, D. L. (2010), Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an 

Increasingly Complex Economy 

[http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x/full] (15.01.2015) 

Saad, R. (05.september 2012). Edukas Eesti: finantsharidus juba põhikoolis. 

http://www.hm.ee/sites/default/files/pisa_finantskirjaoskus_tulem%20used.pdf
http://www.finantskirjaoskus.ee/literacyteaching.aspx?top=3&sub=2_3&lang=et
http://financialcorps.com/history-of-financial-literacy-the-first-200-years/
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/2009/RAND_WR708.pdf
http://urbanupbound.org/wp-content/uploads/2014/08/Measuring-Financial-Literacy.pdf
http://www.fin.ee/finantskirjaoskuse-edendamine
http://www.nber.org/papers/w15352.pdf
http://minuraha.ee/public/madiste_egle.pdf
http://uuringud.ekk.edu.ee/fileadmin/user_upload/documents/pisa_2012_finantskirjaoskuse_raamdokument.pdf
http://uuringud.ekk.edu.ee/fileadmin/user_upload/documents/pisa_2012_finantskirjaoskuse_raamdokument.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x/full


56 

 

[http://www.aripaev.ee/opinion/2012/09/05/edukas-eesti-finantsharidus-juba-pohikoolis] 

(03.03.2015) 

Widdowson, D. And Hailwood, K. (2007) Financial literacy and its role in promoting a sound financial 

system 

[http://www.rbnz.govt.nz/research_and_publications/reserve_bank_bulletin/2007/2007jun70_2wid

dowsonhailwood.pdf] (15.01.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aripaev.ee/opinion/2012/09/05/edukas-eesti-finantsharidus-juba-pohikoolis
http://www.rbnz.govt.nz/research_and_publications/reserve_bank_bulletin/2007/2007jun70_2widdowsonhailwood.pdf
http://www.rbnz.govt.nz/research_and_publications/reserve_bank_bulletin/2007/2007jun70_2widdowsonhailwood.pdf


57 

 

ESTONIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES INSTITUTE OF 

ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS 

KNOWLEDGE OF FINANCIAL LITERACY 

SUMMARY 

 

Although the history of financial literacy originates from almost a century ago, it has become 

topical in Estonia and in the world in the last couple of years. The reason may lie in the last 

financial crisis that influenced many and encouraged the revival of financial literacy. 

Another reason has to be constant development in the financial world, abundance of products 

and growth of selection in services, which make people constantly educate themselves in 

these fields. Financial crisis demonstrated the weaknesses of the field and, therefore, the 

need for establishing financial education. In Estonia, the topic has been covered more widely 

in the last five years. Different surveys have been carried out, a programme for enhancing 

financial literacy among Estonians has been developed and the subject of financial education 

has been introduced in school curricula.  

The bachelor thesis aims at finding out finance-related knowledge among the students of 

economy of the Estonian University of Life Sciences, as well as the changes stemming from 

the growth of knowledge and the influence it has on the behaviour of different groups.  

In the theory part of the thesis, the term and the importance of financial literacy are explained 

and different levels of financial literacy are described. An overview of surveys carried out 

in the world is given based on demographic indicators (gender, age, education). In addition, 

an overview of surveys carried out in Estonia is given.  

In the empirical part, the results are analysed. For analysis, students´ assessments of their 

own financial behaviour, financial knowledge, factual knowledge of finance and results 

characterising the financial behaviour were used. The analysis aims at finding out the 

correlations between knowledge and behaviour.  

The results prove that self-assessments correlated with actual knowledge. It was also proved 

that better knowledge ensures better financial behaviour. Some differences occur but, in 

general, students´ financial literacy is satisfactory.  
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Students assess their financial behaviour adequately. In the fields in which ratings were 

lower, also knowledge and behaviour is worse; in the fields in which students´ ratings were 

higher, also behaviour and knowledge is better. 

Cross-group results also correlated with earlier surveys although some differences occurred. 

For example, the youngest group – the up to 25-year-old students – gave a surprisingly good 

result as far as behaviour is concerned; also, the first-year bachelor students, the first- and 

second-year master’s students were successful as far as knowledge and behaviour are 

concerned. However, when comparing the bachelor and master´s students results, it can be 

concluded that master´s students were better informed and their behaviour was more 

coherent to their knowledge. It can be stated that gaining knowledge has a positive influence 

on the growth of knowledge as well as on the behaviour. Gender-wise, men have higher self-

assessment and better knowledge, which also translated to their behaviour; women´s results 

were somewhat lower.   

As for knowledge, students are better at doing calculations but weaker at facts about interest 

rates and inflation. Students´ knowledge of the principles of pension is mediocre although 

they could be much better. The question about the productivity of pension pillars and facts 

about payouts proved most difficult. Very few are aware of the joint financing medium and 

of the possibilities it offers for financing.  

As for financial behaviour, it is positive that a big part of sample has their own salary and, 

as a result, many have savings. In general, a close eye is kept on one´s financial status and 

when considering signing a contract for a financial service, conditions are compared and 

competing offers are considered. On the other hand, financial planning is not long-term. A 

big proportion of loans and lack of investments are also characteristic.  

In earlier surveys, students fell into the category of fatalists (individuals who do not make 

financial plans and who consider financial knowledge irrelevant), whereas current study 

placed them into the category of confident consumers.  

Based on the results, it can be stated that making investments is a weakness for students. 

This is an issue that should be dealt with more to raise their risk tolerance and encourage 

them to invest.  
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Lisa 1. Küsitlusankeet 

Kallis üliõpilane! 

Minu nimi on Ülle, olen EMÜ MSI majandusarvestuse ja finantsjuhtimise eriala III kursuse 

kaugõppe tudeng ning käesoleva küsitluse eesmärk on välja 

 selgitada MSI tudengite finantsalased teadmised ja käitumine ning saadud tulemused 

kajastavad minu bakalaureusetöö empiirilises osas. Küsimustiku esimene osa (1-17) 

annavad ülevaate Teie teadmistest, teine osa (18-31) sisaldab käitumist uurivaid küsimusi 

ning viimane osa (32-36) üldandmeid Teie kohta. Oleksin väga tänulik kui leiate umbes 10 

min. oma väärtuslikust ajast ja vastate allolevale küsimustikule. Küsitlus on anonüümne. 

Alljärgnevas küsimustikus palun andke hinnang oma teadmistele ja käitumisele rahaasjades. 

I Teadlikkus finantsküsimustes 

Hinnangud oma teadlikkusele ja käitumisele rahaasjades 

1) Milline on Teie hinnang oma teadmistele järgmistes valdkondades? 

 

 

2) Milline on Teie hinnang oma käitumisele järgmistes tegevustes? 

 

 

 

               5- väga hea , 4-hea, 3- rahuldav, 2- halb, 1-väga halb, Ei oska öelda 

Rahamaailmas olulisega kursis olemine 

(millised on erinevate hoiuste ja laenude 

intressimäärad, nende arvutamise 

põhimõtted, milliseid finantsteenuseid 

pakutakse, tarbijaõigused jne) 

 

5 4 3 2 1 Ei oska 

öelda 

Pensionisüsteemi (II ja III sammas) 

põhimõtetest arusaamine  

5 4 3 2 1 Ei oska 

öelda 

               5- väga hea , 4-hea, 3- rahuldav, 2- halb, 1-väga halb 

Isiklike tulude ja kulude eelarvestamises 5 4 3 2 1 Ei 

oska 

öelda 

Finantsteenuste (nt säästmine, laenamine, 

kindlustamine) tingimuste võrdlemises 

parima pakkumise valimiseks  

5 4 3 2 1 Ei 

oska 

öelda 

Oma rahaasjadest ülevaate omamises ja 

jälgimises 

5 4 3 2 1 Ei 

oska 

öelda 
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3) Milline on Teie hinnang oma oskustele järgmistes tegevustes? 

 

4) Millises vahemikus oli inflatsioon Eestis 2014.aastal? 

 alla 2,00% 

 2,01 – 4,00% 

 4,01 – 6,00% 

 6,01 - … % 

 Ei oska öelda 

 

5) Millises vahemikus on hetkel ühe aastase tähtajalise hoiuse intressimäär krediidiasutustes?  

 0,00 – 2,00% 

 2,01 – 4,00% 

 4,01 – 6,00% 

 6,01 - … % 

 Ei oska öelda 

 

6) Kas Teie arvates on Eestis olemas selliseid säästmis- ja investeerimisviise, mille puhul 

kliendi raha on teatud summa ulatuses riiklikult tagatud? Näiteks enamik sääste säilib ka 

juhul, kui finantsasutus pankrotistub.* 

 

 Jah 

 Ei  

 Ei oska öelda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               5- väga hea , 4-hea, 3- rahuldav, 2- halb, 1-väga halb 

Raha säästmises 5 4 3 2 1 Ei oska 

öelda 

Raha investeerimises 5 4 3 2 1 Ei oska 

öelda 
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7) Kuhu peaks tarbija esmalt oma õiguste kaitsmiseks pöörduma, kui tekib lahkheli või 

arusaamatus mõne finantsasutusega (pangad, kindlustusseltsid jne)?* 

 

 Tarbijakaitseamet, tarbijakaitse 

 Kohus 

 Teenuspakkuja (pank, kindlustusselts jms) 

 Rahandusministeerium 

 Maksu- ja tolliamet 

 Eesti Pank 

 Jurist 

 Finantsinspektsioon 

 Politsei 

 Meedia 

 Muu  

 Ei oska öelda 

 

8) Te paigutate 1000 eurot tähtajalisele hoiusele üheks aastaks, garanteeritud intressiga 2% 

aastas. Te ei tee rohkem makseid ega võta sealt ka midagi välja. Kui palju on raha hoiusel 

aasta lõpuks, pärast seda, kui intressimakse on tehtud?* 

 1002 eurot 

 1020 eurot 

 1040 eurot 

 1200 eurot 

 1240 eurot 

 2020 eurot 

 Muu vastus …………….. 

 Ei oska öelda 

 

9) Ja kui palju raha on sellel hoiusel koos intressidega kolmanda aasta lõpuks pärast 

intressimakse laekumist?* 

 Vähem kui 1060 eurot 

 Täpselt 1060 eurot 

 Rohkem kui 1060 eurot 

 Seda on võimatu öelda antud informatsiooni põhjal 

 Ei oska öelda  

 

10) Mart võttis kiirlaenu 500 eurot üheks aastaks, aastase intressimääraga 100%, kui suure 

summa tagastas Mart  ühe aasta möödudes?  

 

Summa:_________ 
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11) Mart võttis kiirlaenu summas 500 eurot, aastane intressimäär on 100%, Mart tagastas laenu 

6 kuuga, kui suure summa maksis Mart laenu tagasi? Palun tehke valik järgnevate 

variantide seast! 

 

 Tagastatav summa on 600 eurot 

 Tagastatav summa on 700 eurot 

 Tagastatav summa on 750 eurot 

 Tagastatav summa on 1000 eurot 

 Ei oska öelda 

 

12) Millise summa ulatuses on hoiusele või arveldusarvele paigutatud raha tagatud?* 

 Kuni 1 000 eurot 

 Kuni 10 000 eurot 

 Kuni 100 000 eurot 

 Üle 100 000 euro 

 Ei oska öelda 

 

13) Palun märkige iga järgmise kogumispensioni (II sammas) kohta oleva väite kohta, kas see 

on „õige“, „vale“ või “ei oska öelda“  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Õige Vale Ei 

oska 

öelda 

a) II sambaga peavad olema liitunud absoluutselt kõik tööealised 

isikud, sõltumata sellest, kui vanad nad on. 

   

b) Sissemakseid II sambasse on võimalik soovi korral enne 

pensioniikka jõudmist lõpetada. 

   

c) II sambasse tehtud sissemaksete väärtus ei saa väheneda, kuna 

positiivne tootlus on riiklikult tagatud  

   

d) II samba fondist on võimalik saada väljamakseid ka enne 

pensioniikka jõudmist. 

   

e) Sõltumata sellest, kui suureks on kasvanud II samba osakute 

koguväärtus, võib saada pensioniikka jõudes pensionifondist 

ühekordse väljamakse ehk kogu kogutud raha korraga välja 

võtta 
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14) Palun märkige iga järgmise täiendava kogumispensioni (III sammas) kohta oleva väite 

kohta, kas see on „õige“, „vale“ või “ei oska öelda“  

 

 Õige Vale Ei 

oska 

öelda 

a) III sambaga peavad olema liitunud absoluutselt kõik 

tööealised isikud, sõltumata sellest, kui vanad nad on. 

   

b) Sissemakseid III sambasse on võimalik soovi korral enne 

pensioniikka jõudmist lõpetada. 

   

c) III sambasse tehtud sissemaksete väärtus ei saa väheneda, 

kuna positiivne tootlus on riiklikult tagatud  

   

d) III samba fondist on võimalik saada väljamakseid ka enne 

pensioniikka jõudmist. 

   

e) Sõltumata sellest, kui suureks on kasvanud III samba osakute 

koguväärtus, võib saada pensioniikka jõudes pensionifondist 

ühekordse väljamakse. 

   

 

15) Milline on  Teie informeeritus erinevate ühisrahastuse keskkondade ehk nn 

sotsiaalpanganduse (nt Omaraha, Bondora jms) kaudu investeerimisest ja laenamisest? 

 

 Ei ole varem kuulnud nendest keskkondadest 

 Olen kuulnud, kuid ei ole täpsemalt neid võimalusi uurinud 

 Olen kuulnud ning olen uurinud erinevaid võimalusi nende kaudu laenamiseks ja 

investeerimiseks 

 Olen investeerinud ja/või laenanud nende keskkondade kaudu 

 

16) Milliseks Te hindade  ühisrahastuse keskkondade kaudu investeerimise riski? 

 Risk on väga madal, kuna investeeringud on riiklikult tagatud 

 Risk on suhteliselt madal, kuna on hajutatud erinevate investeeringute vahel 

 Risk on kõrge 

 Risk on väga kõrge 

 Ei oska öelda 

 

17) Kas oskate nimetada erinevust kindlustusmaakleri ja kindlustusagendi vahel? Kui jah, 

selgitage lühidalt. 

 

II Käitumine 

 

18) Millised igapäevaseid finantsteenuseid Te hetkel omate? (Võib olla mitu valikut) 

 Arveldusarve 

 Deebetkaart 

 Internetipank 
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19) Mis on olnud viimasel poolel aastal Teie peamiseks sissetulekuallikaks? (Võib olla mitu 

valikut) 

 Enda teenitud töötasu 

 Elukaaslase rahaline toetus 

 Pere ja/või teiste lähedaste rahaline toetus 

 Õppelaen 

 Muu laen 

 Ei soovi vastata 

 

20) Kas ja kui palju on Teil hetkel sääste? 

 

 Ei ole sääste 

 Kuni 300 eurot 

 301 – 500 eurot 

 501 – 700 eurot 

 701 – 1000 eurot 

 Rohkem kui 1000 eurot 

 Ei soovi vastata 

 

21) Kui Teil on säästud, siis mis eesmärgil Te raha kogute? (Võib olla mitu valikut) 

 Igapäevasteks kulutusteks 

 Kodu remondiks 

 Tervise parandamiseks 

 Lähedaste abistamiseks 

 Kodumasinate või muu elektroonika ostuks 

 Kodu sisustamiseks 

 Auto ostuks 

 Eluaseme ostuks 

 Ettevõtlusega alustamiseks 

 Reisimiseks, hobidega tegelemiseks 

 Laste või enda harimiseks 

 Pensioniks 

 Muu 

 Ei ole konkreetset eesmärki 

 Ei oska öelda 
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22) Kui Teil puuduvad säästud, siis mis põhjusel? 

 

 Kuigi sissetulekud võimaldaksid säästmist, ei pea säästmist vajalikuks, sest raha väärtus 

aja jooksul väheneb 

 Kuigi sissetulekud võimaldaksid säästmist, ma ei oska/suuda säästa, kulutan/raiskan kogu 

raha ära, 

 Ei ole võimalik säästa, sest kogu sissetulek läheb jooksvate kulude katteks 

 Muu põhjus 

 Ei oska öelda 

 

 

23) Kui pika aja peale ette Te oma rahaasju (oodatavad tulud, vajalikud kulud ja 

prognoositavrahaline seis)  planeerite?* 

 

 Ei planeeri üldse 

 Jooksvalt, igapäevaselt 

 1 kuu peale 

 2-3 kuu peale 

 Kuni poole aasta peale 

 Ühe aasta peale 

 Mitme aasta peale 

 Kuni pensionini 

 Ei oska öelda 

 

24) Milliseid isiklikke rahaasjade jälgimise ja planeerimise abivahendeid Te kasutate?* 

 

 Jälgin jooksvat arvelduskonto seisu pangas 

 Jälgin internetipangas kõigi jooksvate kohustuste ja varade seisu 

 Pean ise eelseisvalt tulude-kulude jooksvat arvestust omaenda meetodil (Exceli tabelina 

vms) 

 Kasutan isiklikku nõustajat 

 Kasutan mõnda spetsialistide/kirjanduse/finantsasutuse poolt antud pere-eelarve vormi 

rahaasjade planeerimiseks 

 Kasutan midagi muud 

 Ei kasuta mingeid abivahendeid 
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25) Kuidas Te tavaliselt langetate otsuse finantsteenuse (laenud, liisingud, kindlustus, 

säästmine, investeerimine jms) kasuks?* 

 

 Otsustan alati selle panga kasuks, kus asub arvelduskonto 

 Mõnikord, kuid mitte alati, võrdlen konkureerivaid pakkumisi 

 Alati võrdlen ka konkureerivaid pakkumisi 

 Otsustan sõbra või pereliikme soovituse põhjal 

 Mõnel muul viisil 

 

 Ei oska öelda 

 

26) Millised järgmistest käitumisviisidest kirjeldavad kõige täpsemalt seda, kuidas Teie 

tavaliselt finantsteenuse kasutamiseks sõlmitud lepingu tingimustega tutvute? * 

 

 Lepingut ei loe, piirdun üldise teenusekirjeldusega 

 Loen põgusalt lepingu teksti üle 

 Loen alati läbi kõik lepingutingimused ning vajadusel küsin täpsustavat informatsiooni  

klienditeenindajalt 

 Loen alati läbi kõik lepingutingimused ning vajadusel konsulteerin lisaks 

klienditeenindajale ka oma lähedaste/tuttavatega 

 Muu 

 Ei oska öelda 

 

27) Milliseid säästmisvõimalusi ning investeerimistooteid omate? (Võib olla mitu valikut) 

 

 Raha arveldusarvel 

 Tähtajaline hoius krediidiasutuses 

 Tähtajaline hoius hoiu-laenuühistus 

 Kogumishoiuse 

 Investeerimishoius 

 Investeeringud ühisrahastuse keskkonna kaudu (nt Omaraha, Bondora jms) 

 Kogumispensioni (II sammas) osakud 

 Täiendava kogumispensioni (III sammas) osakud 

 Muud investeerimisfondi osakud 

 Võlakirjad 

 Aktsiad 

 Muud investeeringud 

 Ei oma midagi 
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Lisa 1 järg 

 

28)  Palun märkige, milliseid laenutooteid Te hetkel omate? (Võib olla mitu valikut) 

 

 Krediitkaart  

 Õppelaen  

 Tarbimis- ehk väikelaen krediidiasutusest 

 Kiirlaen, sms-laen 

 Laen ühisrahastuse keskkonna (nt Omaraha, Bondora jms) kaudu 

 Autoliising 

 Järelmaks muu (v.a. auto) kauba soetamiseks 

 Eluasemelaen 

 Muu laen …. 

 Ei oma laene 

  

29) Kas Te omate elukindlustuslepingut? 

 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 

30) Mis järgmisest loetelust on Teil vanaduspõlve rahastamise plaanidesse kaasatud? (Võib 

olla mitu valikut) 

 

 Riiklik pension (I sammas) 

 Kogumispension (II sammas) 

 Täiendav kogumispension (III sammas) 

 Töötamine pensioniealisena 

 Laste tugi 

 Tugi laiemalt pereringilt 

 Sissetulek iseenda ettevõttest 

 Vara müümine 

 Tugi riigilt või kohalikult omavalitsuselt 

 Midagi muud  

 Ei ole veel teadlikult mõelnud sellele 
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31) Millise finantsteenuse kasutamist olete hiljem kahetsenud või veaks pidanud?* (Võib olla 

mitu valikut) 

 

 Säästmine (tähtajaline hoius, kogumishoius) 

 Krediitkaart 

 Õppelaen 

 Tarbimis- ehk väikelaen krediidiasutusest 

 Järelmaks/liisingleping 

 Kiirlaen 

 Laen ühisrahastuse keskkonna (nt Omaraha, Bondora jms) kaudu 

 Eluasemelaen 

 Kindlustus 

 Kogumispension (II sammas)  

 Täiendav kogumispension (III sammas) 

 Investeerimisfond 

 Aktsiate investeerimine 

 Ei ole midagi kahetsenud ega veaks pidanud 

 

      Teie üldandmed 

32) Sugu          

 Mees 

 Naine  

  

33) Teie vanus 

 Kuni 19a.  

 20-25a.  

 26-29a.  

 30-35a.  

 36-40a. 

 Üle 40a. 
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Lisa 1 järg 

  

 

34) Õppeaste 

 

 Bakalaureuseõpe  

 Magistriõpe  

35) Kursus  

 I kursus  

 II kursus  

 III kursus  

36) Õppevorm  

 Päevane  

 Kaugõpe  

 

 

 

Tänan vastamast! 
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Lisa 2. Üliõpilaste hinnangute keskmised tulemused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistriõpe Vanus

I
 k

u
r
s
u

s

I
I
 k

u
r
s
u

s

I
I
I
 k

u
r
s
u

s

K
o

k
k

u

I
 k

u
r
s
u

s

I
I
 k

u
r
s
u

s

K
o

k
k

u

K
u

n
i 

2
5

a
.

2
6

-
2

9

3
0

-
3

5

3
6

-
4

0

ü
le

 4
0

N
a
is

e
d

M
e
h

e
d

17 17 32 66 10 23 33 40 19 25 7 8 87 12 99

1.1 Hinnang teadmistele 3,6 3,4 3,4 3,5 3,8 3,5 3,7 3,5 3,2 3,6 3,6 3,7 3,4 3,9 3,5

1.2 Hinnang pensionisüsteemile 3,9 3,6 3,4 3,6 3,8 3,4 3,6 3,5 3,3 3,6 3,7 3,9 3,5 3,9 3,5

2.1 Hinnang isiklikule eelarvestamisele 4,2 4,1 4,1 4,1 4,5 4,5 4,5 4,3 4,2 4,1 4,1 4,4 4,2 4,2 4,3

2.2 Hinnang teenuse valimisele 4 3,9 3,6 3,8 3,8 4,2 4 3,9 3,6 4 4 4,1 3,8 4,4 3,9

2.3 Hinnang finantside jälgimisele 4,5 4,7 4,3 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,5 4,4 4,1 4,8 4,5 4,7 4,7

3.1 Hinnang raha säästmisele 3,6 3,5 3,7 3,6 3,9 4,2 4,1 3,8 3,7 3,8 4 3,8 3,7 4,3 3,8

3.2 Hinnang raha investeerimisele 3,1 2,6 3 2,9 3,6 3,3 3,5 3,1 3,2 2,9 3 3,2 3,5 3 3,1

Bakalaureuseõpe
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Lisa 3. Üliõpilaste õigete vastuste arv faktiteadmiste kohta esitatud 

küsimustele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistriõpe Vanus
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4 Teadmine inflatsioonimäärast 5 8 7 20 5 13 18 13 8 9 4 4 34 4 38

5 Teadmine intressimäärast 11 12 20 43 5 20 25 24 12 18 6 8 58 10 68

6 Teadmine riiklikust tagatisest 14 10 12 36 4 9 13 18 10 10 3 8 41 8 49

12 Teadmine riiklikult tagatud summast 8 8 10 26 1 13 14 12 8 10 5 5 34 6 40

8 Hoiuse intressi arvutamine 15 15 24 54 9 21 30 33 16 21 6 8 74 10 84

9 Hoiuse intressi arvutamine 2 10 9 16 35 6 15 21 21 11 13 4 7 48 8 56

10 Kiirlaenu intressi arvutamine 16 16 26 58 10 22 32 33 19 24 6 8 79 11 90

11 Kiirlaenu intressi arvutamine 2 15 14 23 52 10 17 27 32 14 20 5 8 70 9 79
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Lisa 4. Üliõpilaste õigete vastuste arv pensionisüsteemi kohta esitatud 

väidetele 
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13.1 II samba sissemaksed 12 11 21 44 7 18 25 25 11 23 5 5 59 10 69

13.2 II samba sissemaksete lõp. 10 15 24 49 9 16 25 28 13 20 5 8 63 11 74

13.3 II samba tootlus 8 8 17 33 8 13 21 21 9 13 6 5 45 9 54

13.4 II samba väljamaksed 16 14 21 51 8 19 27 29 15 21 6 7 67 11 78

13.5 II samba ühekordne väljam. 7 3 10 20 3 7 10 10 7 8 2 3 23 7 30

14.1 III samba sissemaksed 16 17 32 65 10 20 30 39 18 24 6 8 83 12 95

14.2 III samba sissemaksete lõp. 13 15 30 58 9 19 28 35 15 23 6 7 75 11 86

14.3 III samba tootlus 11 12 21 44 8 10 18 25 14 15 3 5 52 10 62

14.4 III samba väljamaksed 8 12 22 42 8 14 22 25 10 19 5 5 55 7 64

14.5 III samba ühekordne väljam. 9 11 13 33 6 10 16 21 9 13 3 3 42 7 49
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