Tegevus

Tegevuse toimumise aeg

1. I Rahatarkus on kõigile kättesaadav
Riiklike õppekavade muutmise käigus siduda rahatarkus selgemalt üldpädevustega ning leppida kokku

1. õpitulemused (HTM). Eesmärk süsteemne finantskirjaoskuse õpetamine
2.
3.
4.

Ettevõtlus- ja karjääriõppeprogrammi "Edu ja Tegu" ainekavade ning materjalide uuendamine, tutvustamine,
levitamine
Panustamine "Edu ja Tegu" programmi raames alushariduse õppematerjali väljatöötamisse lasteaedade jaoks ja
selle tutvustamisesse
Rahatarkust õpetavate õpetajate mentorklubide võrgustiku laiendamine koostöös maakondlike
arenduskeskustega eesmärgiga luua õpetajate mentorklubid igasse maakonda

5. Koostöö noortekeskustega eesmärgiga arendada välja noortekeskuste rahatarkuse programmid

2021-2025
2021
2021-2022
2021-2022
2021-2022

Rahatarkuse õppematerjalide süstematiseerimine, kättesaadavaks tegemine ja tutvustamine üldharidus- ja

6. kutsekoolidele

2021-2022

7. Luua koostöös partneritega rahatarkuse baaskursus täiskasvanutele ja teha see laialdaselt kättesaadavaks

2021-2022

Luua võrgustik inimestest, kes soovivad rahatarkust ja oma kogemust jagada ning viia nad kokku inimeste ja

8. ettevõtetega, kes soovivad rahatarkust omandada
9. Rahatarkuseteemaliste teadustööde konkursi algatamine ja läbiviimine

2021
2021-2022

2. II Rahatarkust kasutatakse igapäevaelu otsuste tegemisel
Võlanõustamisteenuse arendamine ja selle kõigis omavalitsustes kättesaadavaks tegemine koostöös

1. partneritega

2021-2022

Investeerimiskontode senise kasutamise analüüs ja ettepanekud arendusteks, sh ettepanekud seaduste

2. muutmiseks
4. Analüüs ja ettepanekud kogumispensioni makse vabatahtliku suurendamise võimaldamiseks
5. Sotsiaalkindlustusameti pensioninõustamise teenuse pakkumine ja selle arendamine
6. Rahatarkuseteemalise telesaadete sarja väljatöötamine koostöös partneritega

2021
2021
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3. III Toetav keskkond julgustab rahatarkuse rakendamist

1. Positiivse krediidiregistri väljatöötamiskavatsus ja eelnõu
2. Finantsteenuste vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemi loomine
3. Finantspettuste teemas teadlikkuse tõstmine koostöös partneritega

2021-2022
2021-2022
2021-2022

4. Rahandusministeeriumi veebilehe uue rahatarkuse alamlehe loomine ja sisustamine
5. Ühisrahastuse ja muude investeerimisinstrumentide ning virtuaalvääringute seaduse eelnõu

2021
2021

4. IV Rahatarkuse edendamise alustala on koostöö partneritega

1.
2.
3.
4.
5.

Korraliste koostöövormide kokkuleppimine rahatarkuse edendamise partneritega
Regulaarsed rahatarkuse ümarlauad partneritega
Rahatarkuse strateegiapäev

2021
pidev tegevus
iga aasta

Mh partnerite sisu jagamine Rahatarga Eesti Facebooki lehel
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Rahvusvaheline koostöö: osalemine OECD INFE töös, EL töögrupis ja Baltikumi koostöörühmas
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6. Üldine rahatarkuse valdkonna populariseerimine ja teema olulisuse esile tõstmine erinevates foorumites
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