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Valikkursuse 
nimetus 

Kust tuleb ja kuhu kaob raha? 

Õppe maht   Õppe maht kokku on 35 tundi, millest 30 tundi on kontakttunnid ja 5 tundi juhendatud iseseisev töö. Kontakttundidest moodustab teoreetiline osa 5 
tundi ja praktiline töö arvutiklassis 25 tundi. Iseseisev töö sisaldab iga teema kohta kodus lahendamiseks antavaid ülesandeid.  

Valikkursuse 
koostamise alus 

Kursuse koostamisel on lähtutud kutsestandardis „Raamatupidaja, tase 5“ kompetentsidest (finantsarvestus, juhtimisarvestus), piiritledes käsitlust 
perekonna kui majandusüksuse majandustegevuse planeerimise ja korraldamisega. Samuti on arvestatud gümnaasiumi riikliku õppekava lisades 3 
(matemaatika valdkonnakava) ja 10 (majandus- ja ettevõtlusõppe valikkursus) esitatut. 

Kursuse 
lühikirjeldus 
 

Juba üsna varajases eas on mitmed olulised küsimused seotud rahaga. Mis  on raha,  mida ja kui palju selle eest osta saab? Edasi tulevad küsimused, 
et kuidas tekivad sissetulekud, kuidas raha kasvatada ja kui palju sissetulekutest peab maksudenariigile loovutama. Kursusel antakse algteadmised 
pere kui majandusüksuse majandamisest, riskide maandamisest raha kasvatamisel ning eraisiku kohustustest riigi ees, arvestades majanduse 
toimimist.  
Kursus annab vajalikud eelteadmised jätkukursuseks ettevõtlusõpe ja ka kutsehariduses õpetatavatel erialadel (raamatupidaja, väikeettevõtja, 
turundusspetsialist jt) jätkamiseks, kus on vaja baasteadmisi majandusest, shtuludest ja kuludest. 

 Kuna majandus põhineb enamasti loogikal ja ka nö „talupojamõistusel“, siis selle eelduseks on loogiline mõtlemine, mistõttu on kursuse 
kohustuslik teema erialaste matemaatika- ja loogikaülesannete lahendamine, s.o protsentarvutus, ristkorrutis ja võrrandid, mis on vajalikud 
töötasude ja käibemaksu arvestamisel. Samuti tehted pikkus-, pindala-, mahu- ja kaaluühikutega, mis on hädavajalikud kodumajapidamises ning 
finants- ja maksuarvestuses. 

 Omandatakse baasteadmised tabelarvutusprogrammist MS Excel, misjärel koostatakse erinevaid pere kui majandusüksuse eelarveid etteantud 
vormil, arvutatakse kokku pere sissetulekud ja väljaminekud ehk tulud ja kulud (sh ka näiteks mingi peresündmuse eelarve koostamine). 
Arvutatakse välja puudujäägid ja ülejäägid ehk kasum ja kahjum. Samuti arvutatakse tulusid ja kulusid ning maksukohustust füüsilise isiku 
seiskohalt. 
Analüüsitakse kassa- ja tekkepõhiseid tulusid ja kulusid ning otsitakse võimalusi säästmiseks. Vaadeldakse varasid ja kohustisi ning tulusid ja 
kulusid ettevõtja seisukohalt ning õpitakse koostama bilanssi ja kasumiaruannet. Käsitletakse ettevõtja maksukohustusi. 

 Antakse ülevaade rahast ja selle ekvivalentidest ning erinevatest valuutadest ja valuutade eurodesse arvutamisest, vaadeldakse erinevaid raha 
hoiustamise võimalusi ja tehinguid väärtpaberitega, lahendatakse Excelis erinevaid raha kasvatamise ülesandeid. 

 Tutvutakse töötasu erinevate liikidega ja õpitakse kasutama internetis palgakalkulaatorit. Lisaks kalkulaatorile õpitakse arvutama, kui palju 
makse ja makseid tuleb töötasult riigile maksta, samuti tehakse palgaarvestus läbi Excelis. 

 Tutvustatakse tulumaksu ja käibemaksu olemust ning arvestamise meetodeid. 

Õppe- ja 
kasvatuseesmärgid 

Õpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) tunneb majanduse, finants- ja maksuarvestuse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning rakendab omandatud teadmisi perekonna kui 

majandusüksuse majandustegevuse planeerimisel ja korraldamisel; 
2) omab ülevaadet majandusarvestuse ja maksunduse valdkonnas edasiõppimise võimalustest ja tööturul vajalikest kompetentsidest. 

Õpitulemused   Kursuse läbimisel õpilane: 
1) tunneb raamatupidamises kasutatavaid mõisteid ja põhimõtteid ning oskab pidada lihtsat majandusarvestust; 
2) koostab enda ja pere eelarve, analüüsides tulusid ja kulusid; 
3) tunneb kodumajapidamise ressursside ja isiklike oskuste tähtsust toimetuleku eeldusena; 
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4) kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid igapäevaste toimingute käigus toimunud majandussündmusi perekonnas; 
5) oskab luua seoseid erinevate raamatupidamisaruannete vahel; 
6) arvestab maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele. 

Õppetegevus  
 

Õppetegevust kavandades on soovitatav lähtuda aktiivõppe (sh avastus-, uurimis-, probleem- ja projektõppe) põhimõtetest, võimaldades õpilastel 
töötada nii üksi, paaris kui ka rühmas, et arendada koostööoskust ja vastutustunnet. Õppetöö läbiviimisel on soovitatav kombineerida järgmisi  
õppetegevusi: 
1) auditoorsed loengud ja praktiline töö veebipõhises õpikeskkonnas;  
2) iseseisev töö erinevate materjalidega; 
3) iseseisva töö vormistamine arvutil juhendi järgi.  

Praktiliseks tööks võib olla isikliku ja pere eelarve koostamine tabelarvutusprogrammis MS Excel, samuti ürituse eelarve koostamine vmt. 
Õppetöö on soovitatav läbi viia kombineeritud õppe vormis (teoreetiline õpe, veebipõhine praktiline töö grupis ja/või iseseisvalt). Iseseisev töö, 
sisaldab iga teema kohta kodus lahendamiseks antavaid ülesandeid, võtab õpilastelt aega arvestuslikult 5 tundi. 

Õppesisu   
Kõik teemad algavad teoreetilise sissejuhatusega, millele järgneb praktiliste ülesannete lahendamine grupis ja/või iseseisvalt. Õppesisu teemad on 
järgmised: 

 Erialased arvutusülesanded (2 tundi): matemaatika tekst- ja loogikaülesanded, protsentarvutus (liht- ja liitprotsent), ristkorrutis, võrdeline suhe.  

 Tabelarvutustarkvara MS Excel võimalused finantsteabe sisestamisel ja korraldamisel (2 tundi): andmete sisestamine, valemite ja funktsioonide 
kasutamine, andmeanalüüsi võimalused.  

 Isiklik ja pere eelarve; sissetulekud ja väljaminekud; kulude struktuur; eelarve koostamine Excelis (2 tundi). 

 Baasteadmised ettevõtlusest ja erinevatest ettevõtluse vormidest: osaühing, aktsiaselts, mittetulundusühing, füüsilisest isikust ettevõtja jt 
(2 tundi). 

 Varad ja kohustised, laenukohustised, maksuvõlad jt; bilansi koostamine nii Excelis kui ka majandustarkvaras Merit (4 tundi). 

 Kassa- ja tekkepõhine tulude ning kulude arvestus nii ettevõtja kui ka füüsilise isiku seisukohalt; kasum ja kahjum; kasumiaruande koostamine nii 
Excelis kui ka majandustarkvaras Merit (4 tundi).  

 Käibe- ja põhivara arvestus, varude arvestus, põhivara amortisatsioonimeetodid (4 tundi). 

 Raha ja investeerimine, tehingud väärtpaberitega, raha aegväärtus; laenud; valuutaarvestus (2 tundi). 

 Töötasu ning maksude ja maksete arvestus töötasudelt, tutvumine maksudeklaratsiooniga vorm TSD; maksuvaba tulu arvestus, füüsilise isiku 
tuludeklaratsiooni vorm A koostamine (4 tundi). 

 Käibemaksuarvestus, 0%, 9% ja 20% käive, maksuvaba käive (4 tundi). 

 Iseseisev töö (5 tundi). 

Füüsiline 
õppekeskkond 

Õpe toimub arvutiklassis, kasutades tabelarvutustarkvara MS Excel ja majandustarkvara Merit. Klassis on dataprojektor ja WIFI kasutamise võimalus. 
Ruumid peavad vastama tervisekaitse nõuetele.  

Edasiõppimise 
võimalused 

Kursuse käigus omandatut on võimalik edasi arendada, jätkates õpinguid erinevatel maksuarvestuse ja maksunduse erialadel (avaliku sektori 
asutuse finantsist,  maksuspetsialist, raamatupidaja), mida on võimalik õppida järgmistes kutseõppeasutustes: Haapsalu Kutsehariduskeskus, Ida-
Virumaa Kutsehariduskeskus, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Pärnu Saksa Tehnoloogiakool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna 
Majanduskool, Tartu Kutsehariduskeskus. 

 


