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KORRALDATUD TEABE SALVESTAMISE SÜSTEEMI KASUTUSJUHEND
Käesolev juhend selgitab, kuidas kasutada Finantsinspektsiooni poolt hallatavat korraldatud
teabe salvestamise süsteemi (edaspidi ka OAM). Kasutusjuhend on suunatud eelkõige
emitentide töötajatele või esindajatele, kes vastutavad korraldatud teabega seotud valdkonna
eest.
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1. JUHENDI REGULEERIMISALA, EESMÄRK JA KOHALDUMINE
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga nr 2004/109/EÜ nõutakse, et Euroopa
kapitaliturgude integratsiooni aktiivseks edendamiseks tuleb ühenduse tasandil paremini
korraldada investorite juurdepääs emitentide kohta käivale teabele. Muu hulgas on seatud
eesmärgiks luua elektrooniline võrk või võrguplatvorm, mille kaudu oleks võimaldatud lihtne ja
tsentraalne ligipääs liikmesriikide emitente puudutavale informatsioonile.
Euroopa Komisjoni ja Euroopa Väärtpaberituru Järelevalveasutuste Komitee poolt valitud
tehniline lahendus näeb ette, et igas liikmesriigis peab olema vähemalt üks ametlikult kindlaks
määratud korraldatud teabe salvestamise süsteem, mis projekti järgmises staadiumis liidetakse
omavahel läbi tsentraalse võrgulehekülje ühtseks üle‐euroopaliseks infoportaaliks.

2. ÕIGUSLIK RAAMISTIK
Väärtpaberituru seaduse (VPTS) § 1846 lõike 5 kohaselt haldab Finantsinspektsioon korraldatud
teabe salvestamise süsteemi või määrab seda süsteemi haldava isiku. Finantsinspektsiooni
juhatuse otsusega haldab mainitud süsteemi inspektsioon ise ja see on kättesaadav aadressil
http://oam.fi.ee.
VPTS § 1846 lõike 2 kohaselt on emitent või isik, kes on emitendi nõusolekuta taotlenud
väärtpaberite turul kauplemisele võtmist, kohustatud muu hulgas tegema korraldatud teabe
kättesaadavaks Finantsinspektsiooni poolt hallatavale korraldatud teabe salvestamise
süsteemile.
Välja arendatud infosüsteem võimaldab emitendil mainitud kohustust täita eelkõige kolmel
viisil:
1. Emitendi juhatuse liige volitab oma töötajat sisestama informatsiooni läbi veebiliidese;
2. Emitendi juhatuse liige volitab teist juriidilist isikut sisestama informatsiooni läbi
veebiliidese;
3. Emitendi juhatuse liige volitab teist juriidilist isikut edastama informatsiooni läbi
veebiteenuse.
Loetelus toodud variandid 1 ja 2 baseeruvad ID‐kaardi või mobiil‐ID (m‐ID) kasutamisel
tagamaks maksimaalse turvalisuse ning kasutajate parima identifitseerimise. Emitentide
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äriregistri järgsetele juhatuse liikmetele on vaikimisi antud kõik ligipääsuõigused korraldatud
teabe salvestamise süsteemile aadressil http://oam.fi.ee. Muu hulgas on juhatuse liikmel
võimalus mobiil‐ID või ID‐kaardi abil elektrooniliselt volitada oma töötajaid sisestama
korraldatud teavet läbi veebiliidese. Sisestamisviisi 1 ja 2 kasutamise puhul Finantsinspektsioon
täiendavaid tasusid emitentidelt ei nõua.
Loetelus toodud variant 3 eeldab Finantsinspektsiooni ja teenusepakkuja süsteemide
liidestamist. Käesoleval hetkel on sellist soovi avaldanud NASDAQ OMX Tallinn AS. Seega on
emitentidel võimalus volitada väärtpaberituru korraldajat edastama vajalikku teavet koheselt
ka Finantsinspektsioonile, vahetult pärast selle avaldamist börsi infosüsteemis. Antud teenuse
kasutamisega võivad kaasneda emitendi jaoks täiendavad kulud. Teenuse tingimuste ja muu
info saamiseks pöörduda väärtpaberituru korraldaja poole.
Järgnev peatükk kirjeldab korraldatud teabe esitamist viisil nr 1. ja 2.
3. VEEBILEHE JA ‐RAKENDUSE KASUTAMINE
Finantsinspektsiooni väärtpaberituru infoleht on loodud eesmärgiga pakkuda nii eesti kui
euroopa investoritele informatsiooni meie väärtpaberiturul kauplemiseks võetud väärtpaberite
emitentide kohta ning tutvustada üldisemalt seda valdkonda puudutavat regulatsiooni.
Vastavalt väärtpaberituru seaduses sätestatule haldab Finantsinspektsioon korraldatud teabe
tsentraalset salvestamise ehk OAM‐i süsteemi, mis on ka antud veebilehekülje tähtsaim osa.
Veebilehe vahendusel on emitentide esindajatel võimalus sisestada, avaldada ja salvestada
korraldatud teavet, et see jõuaks investoriteni üle terve euroopa. Investoritel on omakorda
võimalus tutvuda emitente puudutava informatsiooniga, kasutades selleks otsingut, RSS‐i või
lisades oma e‐posti aadressi otsepostituse nimekirja.
Lehekülg on kättesaadav aadressilt http://oam.fi.ee.
3.1.

JAVA RUNTIME ENVIRONMENT PAIGALDAMINE

OAM‐i süsteemi sisestatud korraldatud teabega tutvumiseks ei ole tarvis süsteemi sisse logida,
küll aga on see vajalik emitendi jaoks olulistele funktsionaalsustele, nagu volituste andmine ja
teate sisestamine, ligipääsuks. Süsteemi turvalisus baseerub mobiil‐ID ja ID‐kaardi kasutamisel
nii sisse logimisel, kui ka teadete ja volituste allkirjastamisel. See osa rakendusest on loodud
Java koodi kasutades ning seetõttu on rakenduse kasutamiseks vajalik Java Runtime
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Environment (JRE) olemasolu arvutis. Kui see puudub, siis allpool olevalt aadressilt saab igale
operatsioonisüsteemile vastava JRE paigaldamisfaili alla laadida:
http://www.java.com/en/download/index.jsp
SAMMUD
1. Lae alla operatsioonisüsteemile vastav JRE paigaldamisfail;
2. Kui installeerimisfail on alla laetud käivita see;
3. Tarkvara kontrollib, kas tegu on kõige viimase versiooniga ja laeb omakorda alla
installeerimiseks vajalikud failid. Kasutaja sekkumist pole vaja;
4. Mõne aja pärast ilmub ette aken nimega "Java Setup", kus JRE paigaldamise
alustamiseks tuleb nõustuda tarkvara tootja poolt koostatud tingimustega. Pärast
tingimustega tutvumist, vajuta nuppu "Accept".
5. Toimub paigaldamise protsess. Kasutaja sekkumist pole vaja;
6. Kui paigaldamine on valmis, tuleb see kinnitada vajutades nupule "Finish".
3.2.

SISSELOGIMINE

Nagu eelmises alajaotuses kirjeldati, toimub kasutajate identifitseerimine ja logimine OAM
süsteemis mobiil‐ID või ID‐kaardi abil, mis tagavad maksimaalse turvalisuse.
SAMMUD
1. Esmalt otsusta, kas soovid kasutada m‐ID lahendust või ID‐kaarti;
1.1. Kui soovid logimiseks kasutada ID‐kaarti, siis ühenda enne veebibrauseri käivitamist ID‐
kaardilugeja arvutiga (soovitav on pärast kaardilugeja ühendamist teha arvutile restart).
Veendu, et arvutis on olemas kõige uuem ID‐kaardi tarkvara. Kui see puudub või on
tegemist vananenud versiooniga mine veebilehele aadressil https://installer.id.ee ning
järgi sealseid juhiseid.
1.2. Mobiil‐ID kasutamiseks peab olema vastav teenus eelnevalt operaatori poolt
aktiveeritud.
2. Ava veebibrauser ning trüki aadressiribale http://oam.fi.ee;
3. Avaneva veebilehe alumises osas on kaks ikooni, mis võimaldavad logimiseks kasutada
vastavalt ID‐kaarti või siis mobiil‐ID‐d. ID‐kaarti kasutades küsitakse teilt PIN1‐te, m‐ID puhul
palutakse esmalt sisestada mobiiltelefoni number ja peale nupu „Saada“ vajutamist
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näidatakse kontrollkoodi, mida tuleb võrrelda mobiilile ilmuva koodiga. Kui koodid on
samad võib jätkata ning sisestada mobiiltelefoni abil PIN1 koodi. Rakenduse laadimine võib
võtta veidi aega ning sellel ajal ei tohi vajutada brauseri refresh nupule ega ka mõnele
teisele lingile;
4. Pärast õnnestunud logimist on kõik vajalikud toimingud ja lingid leitavad lehe paremal pool
olevast lingipaneelist.
4.1. Juhul kui tegemist ei ole emitendi juhatuse liikmega, kellele on automaatselt antud kõik
ligipääsuõigused OAM‐i süsteemi, ega ka juhatuse liikme poolt paberkandjal või
elektrooniliselt volitatud esindajaga, siis kuvab süsteem veateate ning sisse logimine
ebaõnnestub.
3.3.

VOLITUSTE HALDUS

Emitentide äriregistrijärgsetele juhatuse liikmetele on vaikimisi antud kõik ligipääsuõigused
korraldatud teabe salvestamise süsteemile aadressil http://oam.fi.ee. Muu hulgas on juhatuse
liikmel võimalus mobiil‐ID või ID‐kaardi abil elektrooniliselt volitada oma töötajaid sisestama
korraldatud teavet läbi veebiliidese. Järgnevalt on kirjeldatud, kuidas toimub volituste
haldamine OAM‐i süsteemis.
Pärast õnnestunud sisselogimist OAM‐i süsteemi ilmub lehekülje paremasse serva lingipaneel,
kust on võimalik teiste hulgas leida link „Volituste haldus”. Lingi avades ilmub ette lehekülg, kus
on näha juba olemasolevaid volitusi ning vajutades soovitud reale on võimalik konkreetse
volituse kehtivusaega muuta. Vajutades lingile „Lisa” avaneb lehekülg, mille abil toimub
elektroonilise volituse andmine. „Kustuta” veerus olevale ristikesele vajutades on võimalik
konkreetne volitus muuta koheselt kehtetuks.
SAMMUD
1. Volituste andmise leheküljel vajuta volituste tabeli all olevale lingile „Lisa”;
2. Avaneb lehekülg, kus on toodud volituse andmiseks vajalikud infoväljad. Liikudes hiire
kursoriga üle „?” märgi kuvatakse abijuhised konkreetse välja täitmiseks;
2.1. Väli „Dokumendi nr” on elektroonilise volituse puhul automaatselt genereeritav
unikaalne number, mille abil on võimalik seda volitust süsteemist üles leida.
Finantsinspektsioonile paberkandjal esitatud volitus saab külge inspektsiooni
dokumendiregistri tunnuse;
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2.2. Väljale „Isikukood” tuleb trükkida Eesti residentsust tõendav 11‐kohaline kood;
2.3. Väli volituse „Tüüp” näitab ära, kas volitatu on füüsilise isik või teine juriidiline isik.
Hetkel on elektrooniliselt võimalik volitada vaid teisi füüsilisi isikuid. Juriidilise isiku
volitamiseks tuleb võtta ühendust Finantsinspektsiooni vastava valdkonna töötajaga;
2.4. Valikmenüüst „Emitent” on võimalik ära määrata, millise ettevõtte eest hakkab
volitatud isik korraldatud teavet sisestama;
2.5. Väljal „Kehtivus” tuleb näidata ära volituse kehtivusaeg. Võimalik on ka anda tähtajatut
volitust, mida saab igal hetkel tühistada lehel „Volituste haldamine”.
2.6. Vajutades nupule „Eelsalvestamine” toimub volituse salvestamine süsteemi, kuid
volitus ei hakka kehtima enne selle kinnitamist digitaalse allkirjaga vajutades nupule
„Eelvaade ja kinnitamine”.
4. TEADETE HALDUS
Pärast õnnestunud sisselogimist OAM‐i süsteemi ilmub lehekülje paremasse serva lingipaneel,
kust on võimalik teiste hulgas leida link „Teate haldus”. Vajutades viimati mainitud lingile
avaneb lehekülg, kus kuvatakse kõik antud kasutajaga seotud emitendi teated.
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Seejärel:
•
•
•
•
•

Valida tuleb Ettevõte, kelle nimel teade edastatakse
Valida tuleb teate tüüp
Enne teate kategooriat ei saa valida, kui on valitud teate tüüp
Valida tuleb avaldamise aeg.
Määratud tähtaja valimisel tuleb valida Avaldamise aeg (kuupäev, kellaaeg) ning
ajavöönd, kus kasutaja paikneb.
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•

Teate sisestamise jätkamiseks tuleb käivitada eelsalvestamine, seda vastavalt nupult
„Registreeri“ menüüs. Eduka eelsalvestuse puhul teavitatakse rakenduse ülaosas
kasutajat:
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Edasi võib liikuda menüüsse nimega „Sisu“.
•
•
•
•

Valida tuleb teate keel
Sisestada tuleb teate pealkiri
Sisestada tuleb teate sisu
Valida tuleb valuuta
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Peale nõutud väljade sisestamist tuleb käivitada salvestamine, nupust „Salvesta“.
Eduka salvestuse puhul teavitatakse rakenduse ülaosas kasutajat.
Edasi võib liikuda menüüsse nimega „Manused“
•

Valida saab teatele manuse ning seda üles laadida
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•
•

Peale manuse valimist tuleb vajutada nuppu Lisa, et manuse valik kinnitada ja lisada
teatele.
Edasi võib liikuda menüüsse nimega „Eelvaade“, kust saab teadet ennem sisestamist
kontrollida.
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•

Teate sisestamiseks tuleb allkirjastada teade (ID‐kaardiga, Mobiil‐ID’ga).

ID‐kaardiga allkirjastamiseks:
•

Eelvaate lehele minnes laeb süsteem üles Java Appleti
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•

Peale mida saab allkirjastada teadet:
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•

Vajutades nupule „Allkirjastan“ küsib süsteem PIN2 koodi. Õige koodi sisestusel
salvestatakse süsteemi teade.
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M‐ID’ga allkirjastamiseks:
•

Tuleb vajutada nupule „Allkirjastan“, vormi allosas. Peale seda kuvab süsteem kontrollkoodi ning
saadab mobiilile allkirjastamiskinnituse.
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•
•

Kontrollida rakenduse poolt antud ning mobiilist loetavat koodi, kas need on identsed. Sisestada
mobiili PIN2 kood.
Kui kood on õige, salvestab süsteem teate.
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5. TEENUSE TUGI JA KONTAKTID
Korraldatud teabe salvestamise süsteemiga seotud sisulistes küsimustes võib pöörduda otse
Turujärelevalve
divisjoni
riskijuhi
Marek
Pajussaare
poole
e‐posti
aadressil
marek.pajussaar@fi.ee või telefonil 668 0551 ning tehniliste probleemide korral on
kontaktisikuks Erkko Kõrgema, e‐post erkko.korgema@fi.ee, telefon 668 0549.
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