
Finantshariduse konverents „Rahast noortele ja noortega“

Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus kutsub Teid  12. novembril rahvusvahelisele 
finantshariduse teemalisele konverentsile "Rahast noortele ja noortega", mis toimub 
KUMU auditooriumis (Weizenbergi 34, Tallinn).

Ürituse eesmärgiks on suurendada pedagoogide, koolijuhtide ja ühiskonna teadlikkust 
rahandus- ja majandusalase hariduse vajalikkusest, pakkuda praktilisi ideid õppeprogrammi 
ja teoreetiliste teadmiste sidumiseks igapäevaseks eluks vajalike oskustega ning rääkida 
kodu-kooli koostööst noorte ettevalmistamisel iseseisvaks majandamiseks.

Konverentsile on oodatud koolijuhid, õpetajad ning majandus-ja rahandushariduse 
eestvedajad. Konverentsil osalemine on tasuta. Välisesineja ettekande ajal on tagatud 
eestikeelne tõlge.

Konverentsi kava
10:30-11:00 Kogunemine, hommikukohv

11:00-11:15 Majanduslik taip annab parema stardipositsiooni.
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas juhib tähelepanu haridussüsteemi ja kodu koostöö 
olulisusele ning toob välja lähituleviku olulisemad muutused finantshariduse pakkumisel 
Eesti koolis.

11:15-11:30 Eesti perede ja  noorte finantskäitumine ning hoiakud 21. sajandi algul.
Rahaasjade Teabekeskuse juhataja Piret Suitsu teeb ülevaate keskuse poolt läbi viidud 
finantskirjaoskuse uurimusest. 
Suitsul on 17-aastane töökogemus panganduse vallas ning ta omandanud magistrikaadi 
sotsiaalteadustes ja majanduses.

11:30-11:50 Uus õppekava – Eesti noorte finantskirjaoskuse vundament.
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekava talituse peaekspert Einar Värä tutvustab 
majandus- ja rahandushariduse eemärke uues riiklikus õppekavas.
Einar Värä on lõpetanud Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna ning on hetkel Tallinna Ülikooli 
Ajaloo Instituudi doktorant. Lisaks tööle õppekavaga kureerib Värä Haridus- ja 
Teadusministeeriumis ka ettevõtlikkusõpet.

11:50-12:30 Soome tee eluks vajalike oskuste arendamisel – kas ja mida saame õppida?
Helsinki Ülikooli professor Päivi Palojoki jagab praktilisi kogemusi sellest, milline on 
haridussüsteemi roll ja tulevikuvisioon finantskirjaoskuse ja igapäevaeluks vajalike oskuste
arendamisel Soomes.
Professor Päivi Palojoki töötab Helsinki Ülikooli kodumajanduse pedagoogika professorina. 
Palojoki teadustöö põhisuunaks on kodumajandushariduse arendamine erinevatel 
haridussüsteemi tasemetel ning  koolides tarbimis- ja toitumisalase hariduse edandamine.    

12:30-13:30 Lõuna



13:30-13:50 Noortele ja noortega – kuidas teadmine kõige paremini kohale viia?
Saku Gümnaasiumi majandusõpetaja Talvi Järv räägib sellest, milline keskkond toetab koolis 
majanduse õpetamist ning kuidas koostöös noortega koolis saadud teadmised igapäevase 
eluga siduda.
Erialalt on Talvi Järv psühholoogia ja pedagoogika õpetaja, kes majanduse on omandanud 
lisaerialana.  Tema vaieldamatu poolehoid kuulub õpilasfirmadele, sest praktilist õpet 
hindab ta õpetajana kõige enam. Kokku on Järv juhendanud 33 õpilasfirmat ja vastavat 
koolitust pakkunud 129 gümnaasiumi õpilasele. Sellel õppeaastal on tema abiga loomisel 
kuus õpilasfirmat, mille loomisel osaleb kuni 25 õpilast.

13:50-14:25 Areneme koostöös.
Mart Raukas kõneleb, miks on lihtsus ja loomulikkus inimelu seisukohast olulised väärtused 
ja milline on õnneliku elu sotsiaalne raamistik. Paari näite varal tulevad jutuks klassikalise 
kultuuri ja ajaloolise kogemuse väärtusest finantsasjade korraldamisel.
Mart Raukas on ühtaegu nii filosoofiaprofessor, seljakotiga mägedes rändav matkasell kui 
koolitaja, kes  kultiveerib helleeni vaimu ja Aristotelese õpetusest lähtuvat väärtuspõhist 
juhtimist. Raukas õppis Tartu Ülikoolis matemaatikat, loogikat ja filosoofiat ning sai 1988. 
aastal filosoofia ajaloo erialal doktorikraadi, hiljem täiendas end Freiburgi, Leuveni ja
Oxfordi ülikooli juures. Ühtlasi on ta Mauritiuse Instituudi ja koolitusfirma Paideia asutajaid.
Laiemale üldsusele on Raukas tuntud oma avalike loengute ja esseistlike sõnavõttudega 
meedias. Raukase isikupärane esinemismaneer ja eluliste näidete läbipikitus mõtlemise 
loogilise vahedusega loovad oodatud kuulamiselamuse.

14:25-15:00 Õppematerjalide konkursi "Rikas elu" parimate tööde tunnustamine ja 
esitlus. 
Swedbanki direktor Priit Perens tänab parimate õppematerjalide loojaid ning annab neile 
üle  auhinnad.

15:00- … konverentsist osavõtjatel on võimalus külastada tasuta KUMU näitusi

Päeva juhib majandusteadlane Andres Arrak.

Registreeru konverentsile

Konverentsile registreerumiseks saatke e-kiri aadressil info@teabekeskus.ee  või helistage 
telefonil 6 800 488. E-kirja kirjutage oma nimi, amet ning kooli nimi, kus töötate. Lisage ka 
oma e-posti aadress.  Sama infot küsitakse Teilt ka helistamise korral.


