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IO2: Finantskirjaoskuse digitaalne mäng 

Selle tulemuse eesmärk oli luua uuenduslik veebipõhine õppemäng (seriaal/digitaalmäng), et arendada 

oskusi, edendada ja motiveerida mänguliselt õppijaid (NEET-naisi) finantskirjaoskuse arendamiseks, 

saavutades suurima positiivse mõju, kasutades digitaalset mängupõhist keskkonda. See andis võimaluse 

muude uuenduslike funktsioonide hulgas esitada multimeediasisu, simuleerida protsesse ja 

struktureeritud lugusid/stsenaariume (mänguformaadile ja -mehaanikale sobiv väljatöötatud sisu). 

Stsenaariumid koostati vastavalt vajaduste analüüsi tulemustele, et vastata projekti eesmärkidele. 

Digitaalsed õppemängud võisid olla oluline koolitusvahend, sest õppijate interaktsiooni tuleks 

soodustada, mängud on atraktiivsed ja kaasahaaravad. Koostatud ja kasutatud uuenduslik õppematerjal 

vastas õppijate (NEET-naised) vajadustele, et omandada finantsoskusi. Kõik vahendid olid mõeldud 

kasutamiseks nutitelefonides, mis olid projekti sihtrühma seas kõige populaarsemad tehnoloogilised 

platvormid, ning need olid kättesaadavad neljas erinevas keeles - inglise, eesti, prantsuse ja kreeka keeles. 

1.Sissejuhatus 

Stsenaarium 1 

Helen, noor NEET, otsustab osaleda 30-tunnisel veebipõhisel finantskirjaoskuse koolitusel. Mida ta 

kavatseb koolituse käigus õppida?  

A. Ta kavatseb õppida aktsiatest ja sellest, kuidas ta saab investeerida börsil.  

B. Ta õpib erinevust rahvamajanduse kogutoodangu ja sisemajanduse kogutoodangu vahel.  

C. Ta kavatseb õppida, kuidas ta saab teha edukalt finantsotsuseid.   

Õige vastus: C 

Selgitus: Finantskirjaoskus hõlmab teadmisi finantsvaldkonnas, oskust kasutada edukalt finantsalaseid 

oskusi ja finantsotsuste tegemise protsessi, nagu isiklike finantsküsimuste haldamine, raha 

investeerimine, pensioniks säästmine jne.   

Stsenaarium 2 

Alice loeb raamatut, mis käsitleb soolist erinevust finantskirjaoskuses Euroopas. Ühes peatükis 

kirjeldatakse, et Euroopa naised on finantsalaselt kirjaoskamatumad kui Euroopa mehed. Mida tähendab 

olla finantsiliselt kirjaoskamatu?  
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A. Te ei saa aru, milline on Rahvusvahelise Valuutafondi roll.  

B. Te ei saa leida lahendusi, et suurendada oma säästude summat iga kord, kui tulud suurenevad.  

C. Teil ei ole teadmisi Euroopa eelarvepoliitikast.   

Õige vastus: B 

Selgitus: Finantskirjaoskamatu ei ole harjunud oma raha haldama. Näiteks ei tunne ta, kui palju raha on 

tema sissetulek ja kui palju ta peaks kulutama, et mitte sattuda võlgadesse. 

2.Äriplaani põhikomponentide mõistmine, Alustava ettevõtte 

eelarve koostamine 

Stsenaarium 1 

Sandra tahab avada pagariäri. Ta sai hiljuti 10 000 eurot oma vanaemalt, kes jättis selle talle testamendis. 

Rahast piisab pagariäri avamiseks, kuid ta peab teadma, kuidas ettevõtte eelarvet koostada. Kuidas te 

suhtuksite Sandraga tekkinud olukorda?  

A.  Sandra peaks planeerima, kuidas ta saab oma kulutusi teha, et teada, kui palju kõik maksab ja 

millised on ettevõtte avamisega seotud riskid.  

B.  Sandra peaks lihtsalt esimesel päeval ettevõtte avama ja vaatama, kuidas läheb.  

C.  Ülemaailmse pandeemia käes ei ole praegu õige aeg ettevõtlusega alustamiseks, nii et Sandra ei 

peaks seda tegema. 

Õige vastus: A 

Selgitus: Sandra on võimeline ettevõtet juhtima, kuid ta peab planeerima, kuidas ta kavatseb ettevõtet 

juhtida, ja kaaluma selliseid asju nagu see, millist abi ta vajab, kui palju asjad maksavad ja millised on 

varjatud kulud.      

Stsenaarium 2 

Maya juhib äri. Ta ei teeni piisavalt raha, et äri ülal pidada, ja peab tegema kärpeid, et jääda avatuks. Mida 

te teeksite Maya olukorras?  
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A.  Maya võib jätkata äritegevust tavapäraselt. See on probleem, mis tõenäoliselt laheneb iseenesest.

  

B.  Maya peab mõned oma töötajad vallandama.  

C.  Maya peab vaatama läbi eelarved ja vaatama, milliseid muudatusi on vaja teha ja kus.  

Õige vastus: C 

Selgitus: Maya peab olema teadlik oma ettevõtte kuludest. Ta peab teadma, mida ta võib endale lubada, 

et raha säästmiseks kärpida. Võib olla kulutusi, mida ei pruugi olla vaja teha. Kui neid ei ole, tuleb võib-

olla teha mõned rasked otsused, et ettevõte jääks avatuks.      

3.Säästmine ja investeerimine 

Stsenaarium 1 

Yasmine tahab õppida, kuidas investeerida aktsiaturule. Tal on küll raha, kuid ta ei ole väga hästi kursis, 

kuidas see toimib. Kuidas te soovitaksite tal seda teha?  

A.  Yasmine võib investeerida väikese summa raha, mille kaotamine on talle vastuvõetav, et õppida, 

kuidas kõik toimib, pärast seda, kui ta on uurinud, mis oleks hea investeering.  

B.  Yasmine peaks lihtsalt investeerima kogu oma raha, et õppida, kuidas süsteem toimib.  

C.  Yasmine ei peaks investeerima aktsiatesse, sest tal puuduvad selleks vajalikud teadmised. 

  

Õige vastus: A 

Selgitus: Yasmine peaks olema valmis raha kaotama, sest investeerimine võib olla ettearvamatu. On 

olemas häid investeeringuid, mida saab teha, kuid täiendavad uuringud ja teadmised võivad aidata riske 

vähendada.     

Stsenaarium 2 

Stéphane'il ja tema abikaasal on 30 000 eurot sääste ning nad soovivad osta suurema kinnisvara ja kolida 

välja korterist, kus nad praegu elavad, et perekonda paremini kasvatada. Ta saab peaaegu lubada endale 
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tagatisraha ja kaalub kõiki võimalusi parima pakkumise leidmiseks. Mida te soovitate Stéphane'ile teha?  

  

A.  Stéphane'il on vaja säästa rohkem raha, et ta saaks lubada endale tagatisraha. Kui tal on piisavalt 

raha, peaks ta ostma kinnisvara ja seadma prioriteedid oma perele.  

B.  Stéphane'il on veidi raha säästetud ja ta võib lihtsalt osta, mida iganes ta tahab, sest ta ja tema 

abikaasa saavad võimalike tagajärgedega tegeleda hiljem.  

C.  Stéphane peab säästma rohkem raha, et endale tagatisraha lubada. Samuti peab ta koos 

abikaasaga koostama eelarvekava, mis katab pere kasvatamise kulud, võttes arvesse hüpoteegi 

tagasimaksmist. Alles siis, kui ta teab, et ta saab uue majaga rahaliselt stabiilselt hakkama, peaks ta ostuga 

edasi minema.   

Õige vastus: A 

Selgitus: Stéphane peab kaaluma kõiki oma võimalusi. Tema pere eelistamine on oluline, kuid ta peab 

tagama, et uue maja ostmine on rahaliselt elujõuline, sest see on parim viis oma pere kaitsmiseks.  

4.Rahalise tervise mõiste 

Stsenaarium 1 

Maria on saanud telefonikõne oma pangast, kus palutakse tal kanda kontole rohkem raha. Selleks peab 

Maria esitama oma turvaandmed, sealhulgas salasõna, sisselogimisandmed või kontonumbrid. Mida 

peaks Maria tegema ?  

A.  Maria paneb telefoni maha. Ta helistab oma panka, et kontrollida.  

B.  Andke pangale kõik tema turvaandmed.   

C.  Maria ignoreerib seda. Tema pank võtab temaga uuesti ühendust.   

Õige vastus: A.     

Selgitus: Teie pank ei küsi kunagi teie PIN-koodi ega kogu turvanumbrit või salasõna. Kui te olete mures 

kõne allika pärast, ei tohiks te seda ignoreerida ja peaksite võtma ühendust oma pangaga, et kinnitada, et 

tegemist on pettusekõnega.  
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Stsenaarium 2 

Julia on hiljuti pärinud suure rahasumma. Tema sõber palus tal seda investeerida oma uude lilleäri 

ettevõttesse ja saada osanikuks, kuid Julia ei tea palju lilleärist. Julia plaanis sellega oma hüpoteegi ära 

maksta. Mida ta peaks tegema?   

A.  Investeeri ettevõttesse ja saa partneriks.   

B.  Maksa tema hüpoteek ära.  

C.  Jagage raha pooleks ja investeerige see võrdselt.   

Õige vastus: B 

Selgitus: Teie hüpoteeklaenu tasumisel ei ole finantsriski ja teil on järgnevatel aastatel rohkem vaba tulu, 

mida säästa ja investeerida. Te ei tohiks investeerida ettevõttesse, millest te ei tea suurt midagi. 

5.Krediit ja võlg 

Stsenaarium 1 

Teil on võlgu, sest teil ei olnud viimastel kuudel sissetulekut. Nüüd leidsite töö ja saate esimese palga 

nädala pärast.  Millise makse te kavatsete teha esimesena?  

A. Tasuda korteri üüri ja elektriarveid.  

B. Uue mööbli ostmiseks.  

C. Investeerida bitcoini.   

Õige vastus: A 

Selgitus: Raha on parem kulutada igapäevastele vajadustele, sest kui sa kaotad elukoha, ei saa sa töötada 

korralikult ja saada regulaarset palka.   

Stsenaarium 2 

Te olete saanud pangast krediiti. Kuidas on parem seda kulutada?   

A. Uue auto ostmiseks.  
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B. Koolituskursuse eest tasumiseks.  

C. Välismaale puhkusele minek.   

Õige vastus: B 

Selgitus: Kui te otsustasite investeerida oma haridusse ja tulevikku, on see parim investeering.   

6.Isiklik finantsplaneerimine ja -juhtimine 

Stsenaarium 1 

Sa pead planeerima oma sissetulekuid ja kulutusi järgmiseks 3 kuuks, sest sa kaotasid hiljuti töö ja ei tea, 

millal leiad uue. Millised on teie esimesed sammud?  

A. Paluda rahalist toetust sugulastelt ja sõpradelt.  

B. Et leida mis tahes tööd mis tahes raha eest, kuni on võimalus leida head tööd.   

C. Vähendada kõiki kulutusi: üürida odavam korter, teha oste odavates supermarketites, valmistada kodus 

süüa jne.   

Õige vastus: B 

Selgitus: Parem on teenida midagi kui mitte midagi ja teha uusi plaane vastavalt praegustele 

sissetulekutele.  

Stsenaarium 2 

Teil on väikesed säästud, kuid nüüd olete töötu. Mida kavatsete nüüd teha?  

A. Ma maksan arved ja igapäevased kulutused oma säästudest.  

B. Ma laenan raha sõpradelt.  

C. Ma teen väikseid investeeringuid, et saada oma säästudest rohkem raha.   

Õige vastus: C 

Selgitus: Kui te otsustate investeerida, isegi kui see on riskantne, on teil võimalus saada rohkem oma raha 

ja juhtida oma elu. 
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7.Tulude ja kulutuste planeerimine 

Stsenaarium 1 

Mida tähendab akronüüm CPI isikliku rahanduse valdkonnas?  

A. Klientide individuaalne hinnakujundus  

B. Tarbijahinnaindeks  

C. Tootmise sõltumatuse kontrollimine   

Õige vastus: B 

Selgitus: Lühend tähendab tarbijahinnaindeksit   

Stsenaarium 2 

Milline on esimene samm enda finantsportfelli loomisel?   

A. Määrake oma praegune finantsolukord   

B. Hinnake oma sissetulekuid ja kulutusi kümne aasta pärast.   

C. Otsustage, mida soovite oma tööga tulevikus teha.    

Õige vastus: A 

Selgitus: Määrake oma praegune rahaline olukord    

8.Maksud Juhtimine 

Stsenaarium 1 

Kuidas on võimalik prognoosida oma maksukohustust ning luua asjaolusid ja võimalusi selle 

vähendamiseks? 

A. Riskiprofiili koostamine 

B. Maksuplaneerimine  

C.  Maksudest kõrvalehoidumine   
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Õige vastus: B 

Selgitus: Maksuplaneerimine   

Stsenaarium 2 

Te ostate poest mikrolaineahju, mis maksab 100 eurot. Käibemaks on 20%. Kui palju on mikrolaineahju 

tegelik maksumus?  

A. 83 333 eurot  

B. 80 eurot  

C. 82 eurot   

Õige vastus: A 

Selgitus: Tegelik maksumus on 83,333. Valem on 100 : 1,2=83,333.   

9.Finantsriskide juhtimine 

Stsenaarium 1    

Olete äsja üksi teise riiki kolinud, ilma tööpakkumisteta ja ilma igasuguse huvita täiendkoolituse vastu, mis 

teil juba olemas on. Sul on 15 000 eurot ja soovid seda investeerida. Milline variant on teie jaoks targem 

valida?  

A. Kulutada seda materiaalsetele luksuskaupadele isiklikuks tarbeks.  

B. Investeeri see aktsiaturule, ostes aktsiaid  

C. Salvesta see ja kasuta seda tulevikus tekkida võivate tõsiste probleemide korral.   

Õige vastus: C 

Selgitus: Raha on kõige parem kulutada sellistele asjadele nagu meditsiinilised hädaolukorrad jne. 

Investeerimine aktsiaturule on suur risk ja selle kulutamine materiaalsetele kaupadele on midagi, mis 

pakub teile ainult kaduvat rahulolu.      
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Stsenaarium 2  

Otsustasite hiljuti oma lapsed erakooli registreerida. Arvestades teie sissetulekut, on selge, et te ei saa 

endale lubada muid kulutusi (nt majapidamisarveid, toidukaupu jne). Kumb valik on teie arvates teie jaoks 

parem?  

A. Ükskõik mis, ma jään oma esialgse mõtte juurde, et registreerin oma lapsed erakooli.  

B. Ma peaksin säilitama tasakaalu oma vajaduste vahel. Kui mul on rohkem raha, et endale õppemaksu 

lubada, jätkan selle otsusega  

C. Ma kaalun koduõpetust. Vähem on rohkem!   

Õige vastus: B 

Selgitus: Me kõik soovime oma lastele parimat tulevikku. Kuid me peame kaaluma kõiki tegureid. 

Tasakaalu säilitamine mitte ainult ei taga meie lastele korralikku elu, vaid õpetab neile ka seda, kuidas 

oma säästudega toime tulla.  

10.Basic pangandus ja elektrooniline pangandus 

Stsenaarium 1 

Maria on alati mures kulude pärast, mis tulevad ootamatult ja viivad ta tasakaalust välja. Ta üritab alati 

sellega toime tulla, kui see juhtub, kuid edutult.  

A. Ta peab uurima ja leidma laenuallika, nii et kui see juhtub, saab ta lühikese laenu.  

B. Ta peab avama hoiukonto, et säästa iga kuu lisaraha nendeks puhkudeks. 

C. Ta peab avama arvelduskonto, et ta saaks neid kulusid maksta nagu ülejäänud makseid.   

Õige vastus: B 

Selgitus: Oluline on omada säästukontot, kuhu saab salvestada lisaraha, mida saab hädaolukorras kiiresti 

kasutada, kuid mitte nii kiiresti, et kulutate raha asjadele, mida te ei ole plaaninud. Lisaks oma raha 

kaitsmisele võimaldab lihtne säästukonto panna raha kõrvale lühiajaliste eesmärkide saavutamiseks, 

näiteks puhkusele minekuks, suure arve tasumiseks või hädaolukorra fondi loomiseks.  
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Stsenaarium 2 

Alice on raskelt töötav ema, kellel ei ole aega pangas käia, et teha sissemakseid tšekkidele ja sularahale, 

mida ta teenib oma osalise tööajaga tööga.  

A. Ta võib neid kuni kuu lõpuni kusagil turvaliselt hoida ja siis leida sobiva aja, mil ta saab pangas hoiustada.

  

B. Kahjuks peab ta külastama kontorit ja hoiustama teenitud tšekke ja sularaha.  

C. Ta saab kõik tšekid ja sularaha igal sobival ajal oma panga sularahaautomaadi kaudu sisse maksta, ilma 

et ta peaks sisenema pangakontorisse.   

Õige vastus: C 

Selgitus: Kõik pangaautomaatide teenuseid pakkuvad pangad võimaldavad teil teha peaaegu kõiki 

igapäevaseid tehinguid oma pangaautomaatidest. Nad võimaldavad teil oma tšekke ja sularaha 

sularahaautomaati sisse maksta mis tahes kellaaegadel, ilma et peaksite külastama filiaalide tavalisi 

lahtiolekuaegu või ootama pikki järjekordi, et raha sisse maksta või välja võtta. 

11.Vargusprobleemide ja ohutuse tuvastamine 

Stsenaarium 1 

Athena on saanud oma uue krediitkaardi posti teel koos panga kirjaga, milles on märgitud tema 

isikuandmed, mis on pangal kontrollimiseks olemas.  

A. Ta ootab postiteenust ja kui ta saab oma krediitkaardi ja loeb väljavõtet, visandab ta kirja prügikasti, 

sest edasine tegevus ei ole vajalik.  

B. Ta saab krediitkaardi ja kirja ning seejärel saadab kirja tagasi panka, teatades, et kõik andmed on õiged.

  

C. Ta saab krediitkaardi ja ta hävitab väga hoolikalt kõik isiklikud pangaandmed, purustades kirjas leiduvad 

tundlikud andmed.   

Õige vastus: C 
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Selgitus. Eelnevatele faktidele tuginedes on ilmne, et iga andmekandja, mis sisaldab meie isikuandmeid, 

peaks olema kaitstud. Eemaldage võimalus, et keegi leiab teie prügikastidest isiklikke andmeid. 

Isikuandmed, aegunud või tühistatud krediitkaardid, finantsandmed ja kõik muud isiklikke andmeid 

sisaldavad dokumendid tuleks hävitada . 

Stsenaarium 2 

Alice on saanud oma pangast e-kirja, milles palutakse tal kontrollida oma isikuandmeid panga veebisaidi 

kaudu, vastasel juhul tema kontod lukustatakse.  

A. Kuna e-kiri on tema pangast, mis näitab loetavalt legaalset e-posti aadressi ja sisaldab kõiki panga 

logosid, võib ta jätkata ja kontrollida oma andmeid.  

B. Ta peab helistama oma panka ja veenduma, et e-kiri on saadetud pangast ja et saadetud veebilehe link 

on kehtiv, sest tegemist võib olla andmepüügikelmusega.  

C. Ta jätkab ja annab oma isikuandmed, kui veebisait ei küsi krediitkaardiandmeid ega PIN-koodi.  

Õige vastus: B 

Selgitus: Phishing on see, kui kedagi petetakse, et saata e-posti teel isiklikku teavet või pääseda 

pahatahtlikule veebisaidile. Sotsiaaltehnoloogia on üks andmepüügi liike. See on tehnika, millega veenda 

kedagi tegema midagi, mida ta tavaliselt ei teeks. Nad panevad inimesi saatma neile salajast ja isiklikku 

teavet, kasutades selleks mitmeid ahvatlusi. Mõned inimesed teevad kiirustamata ja halbu otsuseid suure 

rahasumma ahvatlemise või nende pangakonto mõjutamise kiireloomulisuse tõttu. Selliseid e-kirju 

saadetakse iga päev.  

12.Isiklike finantside haldamine 

Stsenaarium 1 

Lucy tahab osta oma esimese auto, mistõttu paneb ta iga kuu 100 eurot säästudesse. Lucy igatseb 

sõpradega väljas käimist ja mõtleb, kas on hea, kui ta sel kuul 60 eurot säästab, et saaks väljas käia. Mida 

te soovitaksite Lucyle ?  

A. Lucy ei peaks minema välja enne, kui ta on auto ostnud.   

B. Lucy on raha kokku hoidnud ja saab välja minna, kui ta tahab.  
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C. Lucy võib välja minna, kuid peab järgmisel kuul oma säästusid korrigeerima.   

Õige vastus: C 

Selgitus: Lucy saab endale lubada, et ta läheb sel kuul korra välja, kui ta teeb seda, pannes järgmistel 

kuudel rohkem raha kõrvale. Lucy ei tohiks katkestada oma raha säästmise harjumust, kui see ei ole 

hädavajalik.           

Stsenaarium 2 

Dorel tahab minna haridusse, et õppida meditsiini. See läheb talle maksma 27 000 eurot. Ta ei tea aga, 

kuidas ta selle kõrvalt edasi elatist teenida saab, sest ta peab loobuma oma täiskohaga töökohast. Millist 

nõu annaksite Dorelile?  

A. Dorel ei saa seda endale lubada, nii et ta ei peaks selle peale mõtlema.  

B. Dorel võib laenata raha riigilaenust.  

C. Dorel võib püüda säästa raha, kuni ta saab seda endale lubada.   

Õige vastus: B 

Selgitus: Dorelil on mõned võimalused. Ta peaks teada saama, kui palju kõik maksab ja kuidas ta saab oma 

võimalusi maksimaalselt ära kasutada. Kuigi ta võiks proovida raha säästa, võib see olla mõnele inimesele 

raske ja võib võtta kaua aega, et säästa piisavalt palju, et seda endale lubada.    
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Veebimängu digitaalne keskkond 

Pildid 
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Link 

https://financialit4women-digital-game.eu/login.php  

 

 

 

https://financialit4women-digital-game.eu/login.php
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Mobiilimängu digitaalne keskkond (rakendus) 

Pildid 

   



                                                                                                        

Seda projekti on rahastatud Euroopa Komisjoni toetusel. Käesolev väljaanne kajastab üksnes autori seisukohti ning komisjon ei vastuta selles 
sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest. 

  

   



                                                                                                        

Seda projekti on rahastatud Euroopa Komisjoni toetusel. Käesolev väljaanne kajastab üksnes autori seisukohti ning komisjon ei vastuta selles 
sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest. 

   

      

Link 

https://finlit4women.eu/mobile-game/  

 

https://finlit4women.eu/mobile-game/

