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Aktsiaseltsi Talveaed makseasutuse tegevusloa ja täiendava tegevusloa kehtetuks tunnistamine 
 
 
1. Asjaolud 
 
1.1. Finantsinspektsioon väljastas 29.04.2011 otsusega nr 4.1-1/34 Aktsiaseltsile Talveaed (registrikood 

10005139, edaspidi ka Talveaed) makseasutuse tegevusloa makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse 
(edaspidi MERAS) § 3 lõike 1 punktis 6 nimetatud teenuse osutamiseks. Finantsinspektsioon väljastas 
29.02.2016 otsusega nr 4.1-1/19 Talveaiale täiendava tegevusloa MERAS § 3 lõike 1 punktides 1-5 
nimetatud teenuste osutamiseks. Nimetatud otsuseid käsitletakse edaspidi koos Talveaiale väljastatud 
makseasutuse tegevusloana. 

 
1.2. Finantsinspektsioon viis perioodil 30.04.2012 kuni 31.05.2012 läbi Talveaia kohapealse kontrolli (edaspidi 

esimene kohapealne kontroll). Esimese kohapealse kontrolli käigus tuvastas Finantsinspektsioon rohkesti 
õigusnormide rikkumisi ning mittevastavusi kõigis kontrollitud valdkondades. Esimese kohapealse 
kontrolli tulemusi kajastav kohapealse kontrolli akt toimetati Talveaiale kätte 03.12.2012 kirjaga nr 4.7-
1.12/829-41 (edaspidi Kontrolliakt 1). 

 
1.3. Finantsinspektsioon tegi 28.08.2013 otsusega nr 4.1-1/39 Talveaiale ettekirjutuse esimese kohapealse 

kontrolli käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks (edaspidi Ettekirjutus 1), mis jõustus kätte 
toimetamisega 04.09.2013 kirjaga nr 4.7-1.12/829-54. 

 
1.4. Finantsinspektsioon viis perioodil 13.02.2017 kuni 15.03.2017 läbi Talveaia teise kohapealse kontrolli 

(edaspidi teine kohapealne kontroll). Teise kohapealse kontrolli käigus tuvastas Finantsinspektsioon 
rohkesti õigusnormide rikkumisi ning mittevastavusi kõigis kontrollitud valdkondades. Teise kohapealse 
kontrolli tulemusi kajastav kohapealse kontrolli akt toimetati Talveaiale kätte 11.07.2017 kirjaga nr 4.7-
1.12/283-8 (edaspidi Kontrolliakt 2). 

 
1.5. Finantsinspektsioon tuvastas teise kohapealse kontrolli käigus, et Talveaed ei ole täitnud osasid 

Ettekirjutusega 1 Finantsinspektsiooni poolt pandud kohustusi. 
 
1.6. Finantsinspektsioon karistas Talveaeda teise kohapealse kontrolli käigus tuvastatud vara hoidmise nõuete 

rikkumise eest 13.11.2017 otsuse nr 4.1-1/199 alusel väärteoasjas nr 4.5-3.16/4529 rahatrahviga. 
Talveaia väärteos süüdimõistev otsus jõustus Riigikohtu 21.06.2018 otsusega jätta Talveaia kassatsioon 
menetlusse võtmata. 

 
1.7. Finantsinspektsioon tegi 22.01.2018 otsusega nr 4.1-1/17 Talveaiale teise kohapealse kontrolli lõpuks 

tuvastatud järjepidevate, korduvate, oluliste ja mahukate rikkumiste tõttu ettekirjutuse (edaspidi 
Ettekirjutus 2), mis jõustus kätte toimetamisega 23.01.2018. Teises kohapealses kontrollis tuvastatud 
rikkumised ja puudused olid sedavõrd tõsised, et juba siis olid täidetud tegevusloa kehtetuks tunnistamise 
alused. 
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Finantsinspektsioon andis siiski enne Talveaia tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsustamist Talveaiale 
viimase võimaluse puuduste kõrvaldamiseks vastavalt MERAS § 22 lõikele 3, andes tähtaja kehtetuks 
tunnistamise põhjuseks olevate puuduste kõrvaldamiseks ja selle tõendamiseks nelja kuu jooksul ehk 
hiljemalt 24.05.2018. 
 
Samuti keelati Ettekirjutusega 2 teenuste osutamine teatud klientidele, kellele teenuse osutamisel olid 
tuvastatud suurimad ja olulisimad rikkumised. 
 
Käesolevaks ajaks ei ole Talveaed nimetatud tingimusi täitnud ehk Ettekirjutuses 2 käsitletud tegevusloa 
kehtetuks tunnistamise põhjuseks olevaid puudusi kõrvaldanud ning seda Finantsinspektsioonile 
tõendanud. 

 
1.8. Finantsinspektsioon viis perioodil 17.07.2018 kuni 18.07.2018 läbi Talveaia kolmanda kohapealse 

kontrolli (edaspidi kolmas kohapealne kontroll), mille käigus kontrolliti eelmises punktis nimetatud 
Ettekirjutuse 2 punktis 1 sätestatud keelu täitmist. 

 
Finantsinspektsioon tuvastas kolmanda kohapealse kontrolli käigus, et Talveaed on korduvalt rikkunud 
Ettekirjutuse 2 punktis 1 sätestatud keeldu. Kolmanda kohapealse kontrolli tulemusi kajastav kohapealse 
kontrolli akt toimetati Talveaiale kätte 19.11.2018 kirjaga nr 4.7-1.12/3406-8 (edaspidi Kontrolliakt 3). 

 
1.9. Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 56 lg 1 kohaselt peab kirjalik haldusakt olema kirjalikult 

põhjendatud. Haldusakti põhjendus esitatakse haldusaktis või menetlusosalisele kättesaadavas 
dokumendis, millele on haldusaktis viidatud. 

 
Kontrolliaktis 1, Kontrolliaktis 2, Kontrolliaktis 3, Ettekirjutuses 1 ja Ettekirjutuses 2 on põhjalikult ja 
detailselt kirjeldatud, avatud ja põhjendatud Finantsinspektsiooni tuvastatud paljud, ulatuslikud ja 
olulised rikkumised Talveaia poolt, mille mahukas terviklik kordamine käesolevas otsuses ei ole mõistlik. 
Kontrolliakt 1, Kontrolliakt 2, Kontrolliakt 3, Ettekirjutus 1 ja Ettekirjutus 2 on HMS § 56 lõike 1 teise lause 
kohaselt otsuse adressaadile Talveaiale kättesaadavad dokumendid, mis sisaldavad käesoleva otsuse 
põhjendusi. Vastavate dokumentide osad, mis on käsitletavad HMS § 56 lõike 1 teise lause kohaselt otsuse 
põhjenduste osadena, on otsuses täpsemalt viidatud. 

 
1.10. Finantsinspektsiooni tuvastatud asjaoludest ilmnevad Talveaia pikaaegsed, korduvad, suuremahulised ja 

olulised rikkumised ning Talveaia ilmselge õiguskuulekuse puudumine, mis tingivad käesolevaga 
makseteenuste osutamise tegevusloa kehtetuks tunnistamise. 

 
 
2. Õiguslikud alused 

 
Finantsjärelevalve teostamise üldised õiguslikud alused 
 
2.1 Finantsinspektsiooni seaduse (edaspidi FIS) § 2 lõike 1 kohaselt on riiklik finantsjärelevalve FIS tähenduses 

järelevalve riikliku finantsjärelevalve subjektide üle ning inter alia FIS-s ja MERAS-es ning nende alusel 
kehtestatud õigusaktides sätestatud tegevuse üle. 
 

2.2 FIS § 3 lõike 1 kohaselt teostatakse finantsjärelevalvet finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja 
läbipaistvuse ning toimimise efektiivsuse suurendamise, süsteemsete riskide vähendamise ning 
finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamisele kaasaaitamise eesmärgil, et kaitsta 
klientide ja investorite huve nende vahendite säilimisel ning seeläbi toetada Eesti rahasüsteemi stabiilsust 

 
2.3 FIS § 3 lõike 3 kohaselt finantsjärelevalvet teostatakse üksnes avalikust huvist lähtuvalt.  

 
2.4 FIS § 5 lõike 1 esimese lause kohaselt juhindub Finantsinspektsioon oma tegevuses õigusaktidest ja 

finantsjärelevalves rahvusvaheliselt tunnustatud tavadest, tegutsedes avatult ja läbipaistvalt ning 
rakendades häid juhtimistavasid. 



 
 

3 / 21 

 
2.5 FIS § 5 lõike 2 kohaselt arvestavad Finantsinspektsiooni järelevalvetoimingute sagedus ja rakendatavad 

meetodid finantsjärelevalve subjekti suurust, tegevuse mõju finantssüsteemile ning tegevuse laadi, 
ulatust ja keerukust, lähtudes proportsionaalsuse põhimõttest. Finantsinspektsioon arvestab haldussunni 
kohaldamisel riskide ja võimaliku rikkumise iseloomu, kestust ja korduvust, järelevalvesubjekti 
majanduslikku võimekust, tekkinud või tekkida võinud kahjude suurust ning võimalikku mõju 
finantssüsteemi stabiilsusele. 
 

2.6 FIS § 6 lõike 1 kohaselt on Finantsinspektsiooni ülesanded finantsjärelevalve eesmärgi saavutamiseks muu 
hulgas rakendada õigusaktides ettenähtud meetmeid klientide ja investorite huvide kaitseks (punkti 3), 
rakendada seadustes ettenähtud alustel, ulatuses ja korras haldussundi (punkt 4), täita muu hulgas 
rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (edaspidi RahaPTS) ja selle alusel antud 
õigusaktidest tulenevaid ülesandeid (punkt 7) ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid, mis on 
vajalikud finantsjärelevalve eesmärgi saavutamiseks (punkt 8). 

 
2.7 FIS § 6 lõike 2 kohaselt on Finantsinspektsioonil oma ülesannete täitmisel kõik FIS-s ning FIS §-s 2 

nimetatud seadustes ja nende alusel antud õigusaktides sätestatud õigused. 
 

2.8 FIS § 18 lg 2 punkti 1 kohaselt finantsjärelevalve teostamisega ja kriisilahendusmenetluse läbiviimisega 
seotud küsimustes FIS §-s 2 nimetatud seadustes sätestatud alustel otsustab Finantsinspektsiooni juhatus 
muu hulgas tegevusloa andmise ja kehtetuks tunnistamise ning muud tegevusloaga seonduvad 
küsimused.  

 
2.9 FIS § 55 lõike 1 kohaselt teeb Finantsinspektsiooni juhatus otsuseid ja ettekirjutusi ning annab 

Finantsinspektsiooni nimel üldkorraldusi. 
 

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise õiguslikud alused 
 

2.10 MERAS § 2 lõike 1 kohaselt kohaldatakse MERAS-t muu hulgas Eestis asutatud ja tegutsevatele 
makseasutustele ning kõigile teistele Eestis makseteenuseid pakkuvatele isikutele. 
 

2.11 MERAS § 14 lõike 1 kohaselt peab makseasutusena tegutsemiseks äriühingul olema vastav tegevusluba. 
 

2.12 MERAS § 14 lõike 3 kohaselt Eestis asutatud äriühingule annab makseteenuste osutamise tegevusloa ning 
tunnistab selle kehtetuks Finantsinspektsioon oma otsusega. 

 
2.13 MERAS § 22 lõike 1 kohaselt on tegevusloa kehtetuks tunnistamine tegevusloaga antud õiguse 

äravõtmine. MERAS § 22 lõikes 2 on loetletud alused, mille esinemisel Finantsinspektsioon võib 
tegevusloa kehtetuks tunnistada. MERAS § 21 punkti 2 kohaselt tegevusloa kehtetuks tunnistamisel 
tegevusloa kehtivus lõpeb. 

 
Talveaia tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused 

 
2.14 Käesoleval juhul on Finantsinspektsiooni hinnangul põhjendatud tunnistada Talveaed tegevusluba 

kehtetuks alljärgnevatel õiguslikel alustel: 
 

2.14.1 MERAS § 22 lõige 2 punkt 5. Talveaed on nii korduvalt kui ka olulisel määral rikkunud tema tegevust 
reguleerivates õigusaktides, täpsemalt MERAS-es ja RahaPTS-is, sätestatut (vt käesoleva otsuse 
motivatsiooni osa (A)). 

2.14.2 MERAS § 22 lõige 2 punkt 3 ja § 19 lõige 1 punkt 1. Talveaed ei vasta kehtivatele tegevusloa andmise 
tingimustele, kuna ei vasta MERAS-es sätestatud nõuetele (vt käesoleva otsuse motivatsiooni osa (B)). 

2.14.3 MERAS § 22 lõige 2 punkt 16. Talveaed ei ole ettenähtud tähtpäevaks ja ettenähtud ulatuses täitnud 
Finantsinspektsiooni ettekirjutust (vt käesoleva otsuse motivatsiooni osa (C)). 

2.14.4 MERAS § 22 lõige 2 punkt 9. Talveaia tegevus kahjustab oluliselt rahaturu toimimist ja maksesüsteemi 
stabiilsust ning usaldusväärsust (vt käesoleva otsuse motivatsiooni osa (D)). 
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2.15 Kõik nimetatud neli alust, koos vastavate põhjendustega, on eraldiseisvalt tegevusloa kehtetuks 

tunnistamise aluseks ning tooks käesoleva otsuse tegemise kaasa ka igaüks eraldiseisvalt. Koostoimes 
toovad nimetatud alused käesoleva otsuse tegemise kaasa seda enam. 

 
 
3. Motivatsioon 
 
(A) Talveaed on nii olulisel määral kui ka korduvalt rikkunud tema tegevust reguleerivates õigusaktides 

sätestatut 
 
3.1 MERAS § 22 lõike 2 punkti 5 kohaselt võib Finantsinspektsioon makseasutuse tegevusloa kehtetuks 

tunnistada, kui makseasutus on korduvalt või olulisel määral rikkunud tema tegevust reguleerivates 
õigusaktides sätestatut.  
 

Olulised rikkumised 
 
3.2 MERAS § 22 lõike 2 punkti 5 mõistes olulisel määral rikkumistena tuleb mõista makseasutuste tegevust 

reguleerivate oluliste nõuete rikkumist või rikkumiste paljusust. Mitte iga väiksem või üksik rikkumine ei 
ole MERAS § 22 lõike 2 punkti 5 mõistes oluline.  
 

3.3 Olulised on eelkõige sellised rikkumised, mis oma iseloomult, raskuselt, korduvuselt, ulatuselt või mõjult 
tingivad olukorra, kus makseasutuse organisatsioon ei vasta oluliselt või pikaaegselt seaduse nõuetele või 
ei võimalda täita seaduse nõudeid; makseteenuseid ei ole võimalik pakkuda või ei pakuta neid 
põhimõttelisi olulisi nõudeid järgides või rikkudes nõudeid pikaajaliselt; või mis muul viisil oluliselt 
kahjustab või võib kahjustada finantssektori stabiilsust, usaldusväärsust, läbipaistvust või toimimise 
efektiivsust; tekitab süsteemseid riske; avab finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise 
arvestatavale riskile; või toob kaasa klientide või investorite huvide kahjustamise või vara säilimise ohu. 

 
3.4 Finantsinspektsioon on tuvastanud Talveaia organisatsioonis ja tegevuses nii MERAS-e kui RahaPTS-i 

olulisi rikkumisi. Seejuures kehtestab MERAS makseasutuse organisatsiooni ja tegevuse regulatsiooni 
kõige põhilisemad miinimumnõuded, mida Talveaed on mitmetes olulistes aspektides rikkunud. Samuti 
on RahaPTS-is makseasutusele sätestatud kohustused läbi makseasutuste rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamisel määrava tähtsusega. Makseasutuste põhitegevus on makseteenuste 
pakkumine, mis on rahapesu toimepanemise ja terrorismi rahastamise põhilisi instrumente ja vastavate 
eesmärkidega isikute poolt põhilisi kasutatavaid teenuseid finantssektoris. Kui makseasutus ei järgi 
RahaPTS-is sätestatud nõudeid, on seda makseasutust rahapesu toimepanemisel ja terrorismi 
rahastamisel kasutada seda lihtsam, mida suuremal määral makseasutus vastavaid nõudeid ei järgi. 
Tegemist on ülimalt oluliste nõuetega võimaldamaks riigil efektiivselt võidelda rahapesu ja terrorismi 
rahastamisega ning takistada seda. RahaPTS rikkumised mõjuvad äärmiselt negatiivselt kogu 
finantssektori usaldusväärusele, läbipaistvusele ja stabiilsusele, olles makseasutuste poolt eriti kaalukad 
rikkumised. 

 
3.5 Vastavalt Ettekirjutuse 2 punktile 3.1.2 tuvastas Finantsinspektsioon teise kohapealse kontrolli käigus 

Talveaia tegevuses järgmised peamised olulised rikkumised (sulgudes on viidatud Kontrolliakti 2 
tähelepanekutele, mis on Talveaiale kätte toimetatud 11.07.2017 ning mis on käesoleva otsuse osaks ja 
põhjendusteks HMS § 56 lõike 1 teise lause mõistes): 

 
3.5.1 Talveaed on rikkunud MERAS § 50 lõikes 1 sätestatud kohustust rakendada makseasutuse ning tema 

juhtide ja töötajate tegevust reguleerivaid protseduurireegleid (Kontrolliakt 2, tähelepanekud nr 3, 4 
ja 7, lk 16-17 ja 23-27). 

 
MERAS § 50 lõigetest 1 ja 2 nähtub sise-eeskirjade olulisus. MERAS § 50 lõike 1 kohaselt peavad 
makseasutuses olema kehtestatud ja rakendatud makseasutuse ning tema juhtide ja töötajate 
tegevust reguleerivad protseduurireeglid (sise-eeskirjad), mis tagavad makseasutuse tegevust 
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reguleerivate õigusaktide ja makseasutuse juhtorganite otsuste täitmise. Sama paragrahvi lõike 2 
kohaselt peavad makseasutuse kehtestatud ja rakendatud sise-eeskirjad tagama teenuste õigus- ja 
korrapärase osutamise. Makseasutus hindab regulaarselt sise-eeskirjade toimivust ja vastavust 
tegelikkusele ning ajakohastavad sise-eeskirju nii, et oleks tagatud klientide huvide kaitse. 

 
Rikkumine on oluline, kuna sise-eeskirjade rakendamata jätmisel ei ole tagatud Talveaia ning selle 
juhtide ja töötajate poolt õigusaktide täitmine ega teenuste õigus- ja korrapärane osutamine. 
Talveaed ei ole rakendanud järjepidevalt mitmeid olulisi sise-eeskirju, mis peaksid tagama teenuste 
õiguspärase ja korrapärase osutamise ning klientide huvide kaitse. Seejuures on Talveaed formaalselt 
vastavad sise-eeskirjad kehtestanud, kuid reaalsuses kontrollitud perioodil neid ei järgitud ehk ei 
rakendatud. Muu hulgas ei rakendanud Talveaed siseauditi planeerimist reguleerivat sise-eeskirja 
(Kontrolliakti 2, tähelepanek 3), siseaudiitori aruandekohustust ja raporteerimisliine reguleerivat sise-
eeskirja (Kontrolliakti 2, tähelepanek 4) ja kliendi varade hoidmist ja kaitset reguleerivat sise-eeskirja 
(Kontrolliakti 2, tähelepanek 7). Tegemist ei ole olnud ühekordsete või juhuslike rikkumistega, vaid 
süstemaatiliste ja järjepidevate rikkumistega, mis näitavad Talveaia organisatsiooni põhimõttelist 
nõrkust protseduurireeglite järgimisel ja järgimise tagamisel. Tuvastatud rikkumised toovad endaga 
kaasa organisatsiooni õiguspärasusest tegelikkusest näilikult korrektsema olukorra. Tegelikkuses toob 
sise-eeskirjade mittejärgmine kaasa usaldamatuse kogu organisatsiooni õiguspärasele toimimisele, 
stabiilsusele ja järjepidevusele. Seejuures on siseauditi tegevus ja aruandlus MERAS §-s 51 
reguleeritud oluline valdkond organisatsiooni õiguspärasuse tagamisel, mille toimimine on oluline 
makseasutuse seaduse nõuetele vastavuse ja usaldusväärsuse tagatis. MERAS §-st 78 tulenev klientide 
vara kaitsmise ja hoidmise põhimõtete kehtestamine ja järgmine ning MERAS § 79 lõike 1 punktis 1 
sätestatud varade lahus hoidmise kohustus on olulised kliendi varade säilimise tagatised, mida 
Talveaed on rikkunud. Talveaia organisatsiooni puudulikkus toob otseselt kaasa klientide vara 
hoidmise kohustuste rikkumise ega võimalda tagada organisatsiooni ja tegevuse seadusele vastavus. 
Organisatsiooni korraldamise oluliste aspektidega mitte hakkama saav või saama tahtev Talveaed ei 
peaks makseasutuste turul tegutsema. 

 
3.5.2 Talveaed on rikkunud MERAS § 51 lõikes 1 sätestatud kohustust rakendada sisekontrolli meetmeid, 

mis hõlmaksid makseasutuse kõiki juhtimis- ja tegevustasandeid (Kontrolliakt 2, tähelepanekud nr 4, 
5 ja 14, lk 17-19 ja 115-117). 

 
Tegemist on olulise nõudega tagamaks, et makseasutuse sisekontrolli süsteem oleks terviklik ja toimiv 
ning tagaks makseasutuse iga juhtimis- ja tegevustasandi vastavuse õigusaktidele. Finantsinspektsioon 
on tuvastanud ja viidatud Ettekirjutuse 2 punktides 3.1.2, 3.2.1-3.2.3 ja Kontrolliakti 2 tähelepanekutes 
4, 5 ja 14 põhjendanud, et Talveaial on olulisi puudusi funktsioonide lahususega ning rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamise organisatsiooniline lahend ei ole piisav RahaPTS-ist tulenevate 
ülesannete piisavaks ja efektiivseks täitmiseks, sh vastavasisuliste rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise riskide tuvastamiseks. RahaPTS-ist tulenevate nõuete täitmine on aga eriti oluline 
takistamaks Eesti finantssüsteemi kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamist. Tuvastatud rikkumistest on 
ilmne, et Talveaia organisatsioon ja tegevused, sh ebapiisavad sisekontrolli meetmed, avavad Eesti 
finantssüsteemi läbi Talveaia rahapesu toimepanemise ja terrorismi rahastamise riskile. 

 
3.5.3 Talveaed ei ole kohaldanud õigesti kuni 26.11.2017 kehtinud RahaPTS § 13 lg 1 punktis 4 sätestatud 

hoolsusmeetmeid ärisuhte loomisel (Kontrolliakt 2, tähelepanek nr 9, lk 35-52). Rikkumine vastab 
alates 27.11.2017 kehtiva RahaPTS § 20 lõike 1 punkti 4 ja lõike 2 rikkumisele. 

 
Talveaed on jätnud järjepidevalt klientide osas rakendamata või ei ole kohaldanud õigesti olulisi 
nõudeid ärisuhte loomisel. Ärisuhte loomisel on RahaPTS-ist tulenevate nõuete täitmine kriitilise 
tähtsusega. Vastavate nõuete täitmata jätmisel luuakse kliendisuhe potentsiaalselt rahapesu või 
terrorismi rahastamise eesmärgil kliendisuhet soovinud isikuga ja avatakse kogu Eesti finantssektor 
kuritegelikul eesmärgil ärakasutamisele, tuues sellega otseselt kaasa riskid finantsstabiilsusele, 
finantssektori usaldusväärsusele ja läbipaistvusele. Tuvastatud Talveaia rikkumised on Kontrolliaktist 
2 nähtuvalt laiaulatuslikud ja rängad. Makseasutust, kes tuvastatud määral jätab täitmata ühed kõige 
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olulisemad RahaPTS-ist tulenevad kohustused, näitab õiguskorra suhtes üles erilist ükskõiksust, 
saamatust või rikkumiste sihilikkust, ei saa reguleeritud makseteenuste turul tolereerida. 

 
3.5.4 Talveaed ei ole kohaldanud õigesti kuni 26.11.2017 kehtinud RahaPTS § 13 lõike 1 punktis 5 sätestatud 

nõuet ärisuhet pidevalt jälgida (Kontrolliakt 2, tähelepanek nr 10-12, lk 55-110). Rikkumine vastab 
kehtiva RahaPTS § 20 lõike 1 punkti 6 ja § 23 lõigete 2 ja 3 rikkumisele. 

 
Ärisuhte pideva jälgimise kohustus on oluline avastamaks võimalikud rahapesu või terrorismi 
rahastamisega seotud tehingud ja kliendid. Finantsinspektsioon on tuvastanud, et Talveaed ei ole muu 
hulgas kontrollinud ja tuvastanud mitmete klientide rahaliste vahendite allikat ja päritolu, mis on 
oluline ärisuhte pideva jälgimise ehk seire komponent ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase 
võitluse efektiivsuse tagatis. Talveaed, kes ei täida klientide suhtes RahaPTS-ist tulenevaid kohustusi, 
on avanud Eesti finantssüsteemi kuritegelikul eesmärgil ärakasutamise reaalsele riskile. Tuvastatud 
rikkumisi ei saa reguleeritud makseteenuste turul tolereerida. 

 
3.5.5 Talveaed on rikkunud kuni 26.11.2017 kehtinud RahaPTS § 32 lõikest 1 tulenevat kohustust teavitada 

Rahapesu andmebürood majandustegevuse käigus tuvastatud tegevusest või asjaoludest, mille 
tunnused osutavad rahapesule, terrorismi rahastamisele või sellise tegevuse katsele või mille puhul 
on kahtlus või teadmine, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega (Kontrolliakti 2, 
tähelepanek nr 13, lk 113-115). Rikkumine vastab kehtiva RahaPTS § 49 lõike 1 rikkumisele. 

 
Makseasutustele sätestatud nõue teavitada Rahapesu andmebürood on oluline ning tihti ainus 
efektiivne mehhanism, mille kaudu uurimisasutused saavad tuvastada ja uurida rahapesu või 
terrorismi rahastamisega seonduvaid asjaolusid ning vajadusel blokeerida raha liikumist. Talveaed on 
talunud tahtlikult või tahtmatult ilmselgelt kahtlust äratavaid või ebatavalisi kliente ja tehinguid ning 
jätnud vastavatest asjaoludest seaduse nõuete kohaselt Rahapesu andmebüroole teavitamata, 
rikkudes nii ulatuslikult makseasutuse suhtes kehtestatud olulist kohustust ning sellega takistanud 
võimalike menetluste alustamist uurimisorganite poolt. Isik, kes ei suuda või ei taha teavitada 
Rahapesu andmebürood vastavalt seadusele, ei tohiks tegutseda reguleeritud turul makseasutusena. 

 
3.6 Toodud rikkumiste olemusest, iseloomust, raskusest ja ulatusest on ilmne, et Talveaed on olulisel määral 

rikkunud mitmetes tema tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut. 
 
Rikkumiste korduvus 
 
3.7 MERAS § 22 lõike 2 punkti 5 kohaselt on üks eraldiseisev tegevusloa kehtetuks tunnistamise alustest 

õigusaktide rikkumiste korduvus. Finantsinspektsioon on tuvastanud, et Talveaed on rikkunud korduvalt 
tema tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut. Seejuures on Talveaed rikkunud mitut kohustust nii 
erinevatel kontrollitud perioodidel, kui ka rikkunud korduvalt samasid kohustusi ühe kontrollitud perioodi 
kestel. 
 
Järgnevalt on avatud nimetatud üldisel tasemel makseasutuse tegevust reguleerivates õigusaktides 
sätestatu rikkumiste korduvus ning seejärel spetsiifiliste kohustuste rikkumiste korduvus. 

 
Üldine rikkumiste korduvus 

 
3.8 Üldine rikkumiste korduvus väljendub eelkõige selles, et Finantsinspektsioon tuvastas Talveaia rohkeid 

rikkumisi kahe eraldiseisva ning ajaliselt erinevaid perioode hõlmanud kohapealse kontrolli käigus. 
 
3.8.1 Perioodil 30.04.2012 kuni 31.05.2012 toimunud esimese kohapealse kontrolli käigus kontrolliti muu 

hulgas Talveaia rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise organisatsioonilist ja funktsionaalset 
struktuuri, sh hoolsusmeetmete rakendamist; rahapesu andmebüroo kontaktisiku tegevust; juhtkonna 
tegevust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas; ärisuhete loomise korda, sh 
isikusamasuse ja tegeliku kasusaaja tuvastamise ning ärisuhte eesmärgi ning tehingutesse kaasatud 
rahaliste vahendite päritolu kohta teabe hankimise korda; ärisuhte, sh klientide tehingute jälgimise 
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korda, ärimudeli sisu ja sellega seonduvad riske; ettevõttes rakendatud sisekontrollisüsteeme riskide 
määratlemiseks ja juhtimiseks. 

 
Esimese kohapealse kontrolli käigus tuvastas Finantsinspektsioon rohkesti õigusnormide rikkumisi ning 
mittevastavusi kõigis kontrollitud valdkondades. Esimese kohapealse kontrolli käigus tuvastatud 
rikkumiste tõttu otsustas Finantsinspektsiooni juhatus oma 28.08.2013 otsusega nr 4.1-1/39 teha 
Talveaiale Ettekirjutuse 1, millega kohustati Talveaeda muu hulgas olulisemate tuvastatud rikkumiste 
lõpetamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks. Ettekirjutus 1 koos selles kirjeldatud Talveaia rikkumistega 
on käesoleva otsuse ja peatüki põhjendusteks HMS § 56 lõike 1 teise lause mõistes osas, millest 
nähtuvad Talveaia rikkumised esimese kohapealse kontrolli kontrollperioodil ning, koostoimes 
Ettekirjutusega 2, rikkumiste korduvus. 

 
3.8.2 Perioodil 13.02.2017 kuni 15.03.2017 toimunud teise kohapealse kontrolli raames esitatud teabe ja 

dokumentide põhjal analüüsis Finantsinspektsioon ja andis hinnangu muu hulgas Talveaia juhtimise 
üldisele korraldusele; sisekontrolli süsteemide korraldusele ja toimimisele; riskijuhtimise korraldusele 
ja toimimisele; klientide varade hoidmisele; juhtkonna ning töötajate tegevusele rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise valdkonnas; hoolsusmeetmete rakendamisele ning tegevusele rahapesu või 
terrorismi rahastamise kahtluse korral ja rahapesu andmebüroo kontaktisiku tegevusele. 

 
Teise kohapealse kontrolli käigus tuvastas Finantsinspektsioon rohkesti õigusnormide rikkumisi ning 
mittevastavusi. Teise kohapealse kontrolli käigus tuvastatud rikkumiste tõttu otsustas 
Finantsinspektsiooni juhatus oma 22.01.2018 otsusega nr 4.1-1/17 teha Talveaiale Ettekirjutuse 2, 
millega keelati Talveaiale teatud tehingute tegemine ning anti võimalus enne tegevusloa kehtetuks 
tunnistamist tõendada tuvastatud rikkumiste kõrvaldamist. Ettekirjutus 2 koos selles kirjeldatud 
Talveaia rikkumistega on käesoleva otsuse ja peatüki põhjendusteks HMS § 56 lg 1 teise lause mõistes 
osas, millest nähtuvad Talveaia rikkumised esimese kohapealse kontrolli kontrollperioodil ning, 
koostoimes Ettekirjutusega 1, rikkumiste korduvus. 

 
3.9 Eelpool toodust nähtub, et Finantsinspektsioon on kahel erineva kontrolli käigus tuvastanud Talveaia 

poolt tema tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatu rikkumised. Konkreetsed rikkumised on avatud 
Ettekirjutustes 1 ja 2, mille põhjendused on käesoleva otsuse põhjendusteks. Talveaed pani rikkumisi 
toime nii esimese kohapealse kontrolli käigus kontrollitud perioodil kui ka teise kohapealse kontrolli 
käigus kontrollitud perioodil, seejuures rikkus Talveaed mitmetel erinevatel juhtudel mitmeid erinevaid 
talle kehtestatud õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Seega Talveaed on rikkunud korduvalt tema tegevust 
reguleerivates õigusaktides sätestatut. 

 
Spetsiifiliste rikkumiste korduvus 

 
3.10 Spetsiifiliste samade normide rikkumine väljendub antud juhul kahel erineval tasandil. Esiteks on 

Finantsinspektsioon tuvastanud teise kohapealse kontrolli käigus, et Talveaed on mitmeid kordi ja 
süstemaatiliselt rikkunud samadest normidest tulenevaid kohustusi. Teiseks pani Talveaed mitmeid teise 
kohapealse kontrolli käigus tuvastatud rikkumisi toime juba esimese kohapealse kontrolli perioodil ehk 
on tuvastatud on samade kohustuste rikkumine mitme erineva kontrollitud perioodi jooksul. 
 

3.11 Otsuse 3.5.1 kohaselt on tuvastanud, et Talveaed rikkus kontrollitud perioodil kolme erineva sise-eeskirja 
osas MERAS § 50 lõikes 1 sätestatud kohustust rakendada makseasutuse ning tema juhtide ja töötajate 
tegevust reguleerivaid protseduurireegleid (Kontrolliakti 2, tähelepanekud nr 3, 4 ja 7, lk 16—17 ja 23—
27). Tuvastatud rikkumised ei olnud ühekordsed või juhuslikud, vaid olid pidevad ja süstemaatilised. 

 
Samalaadsed rikkumised Talveaia poolt on tuvastatud Ettekirjutuse 1 punktide 1.3.2 ja 1.3.3 kohaselt ka 
esimese kohapealse kontrolli perioodil ehk on tuvastatud rikkumiste korduvus. 

 
3.12 Otsuse punkti 3.5.3 kohaselt ei ole Talveaed kohaldanud õigesti kuni 26.11.2017 kehtinud RahaPTS § 13 

lõike 1 punktis 4 sätestatud hoolsusmeetmeid ärisuhte loomisel (Kontrolliakti 2, tähelepanek nr 9, lk 35-
52). Rikkumine vastab alates 27.11.2017 kehtiva RahaPTS § 20 lõike 1 punkti 4 ja lõike 2 rikkumisele.  
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Finantsinspektsioon on tuvastanud ja viidatud Kontrolliakti 2 tähelepanekus põhjalikult avanud, kuidas 
Talveaed on käesolevat kohustust rikkunud vähemalt 13 erinevale kliendile teenust osutades ning 
vähemalt 30 erinevas aspektis ehk korduvalt. 

 
3.13 Otsuse 3.5.4 kohaselt on tuvastatud, et Talveaed ei ole kohaldanud õigesti kuni 26.11.2017 kehtinud 

RahaPTS § 13 lõike 1 punktis 5 sätestatud nõuet ärisuhet pidevalt jälgida (Kontrolliakti 2, tähelepanekud 
nr 10-12, lk 55-110). Rikkumine vastab alates 27.11.2017 kehtiva RahaPTS § 20 lõike 1 punkti 6 ja § 23 
lõigete 2 ja 3 rikkumisele. 
 
Finantsinspektsioon on tuvastanud ja viidatud Kontrolliakti 2 tähelepanekus põhjalikult avanud, kuidas 
Talveaed on käesolevat kohustust rikkunud vähemalt 7 erinevale kliendile teenust osutades. 

   
Samalaadsed rikkumised Talveaia poolt on tuvastatud Ettekirjutuse 1 punkti 1.6.3 kohaselt ka esimese 
kohapealse kontrolli perioodil. Sellest tulenevalt on tuvastatud, et Talveaed on nimetatud kohustusi 
rikkunud korduvalt, seejuures nii erinevatel kontrollitud perioodidel kui ka korduvalt teise kohapealse 
kontrolli perioodil. 

 
3.14 Seega on Finantsinspektsioon tuvastanud lisaks üldisele paljudele korduvatele õigusaktide rikkumisele ka 

Talveaia poolt samade kohustuste korduvad rikkumised, kusjuures osasid kohustusi on Talveaed rikkunud 
korduvalt ühe kohapealse kontrolli perioodil, kuid mitmeid nõudeid mitme kohapealse kontrolli perioodil. 

 
Oluliste ja korduvate rikkumiste tõttu tegevusloa kehtetuks tunnistamine MERAS § 22 lõike 3 ettekirjutuse järgselt 
 
3.15 Kontrolliaktid 1 ja 2 ning Ettekirjutused 1 ja 2 näitavad selgelt, et Talveaed ei ole Kontrolliaktist 1 ja 

Ettekirjutusest 1 piisavaid järeldusi teinud ning on ka edaspidi õigusvastaselt käitunud ning uuesti toime 
pannud samu või sarnaseid rikkumisi. Eespoolviidatust ilmneb selgelt, et Talveaed ei ole täitnud seadusest 
tulenevaid kohustusi korduvalt ja olulisel määral. Rikkumised hõlmavad nii üldiseid MERAS-es 
makseasutusele sätestatud nõudeid ja kohustusi, kui ka RahaPTS-is sätestatud olulisi nõudeid rahapesu 
ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Tuvastatud rikkumised on rängad ja järjepidevad. Õigusaktides 
sätestatud imperatiivseid nõudeid, sh rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks sätestatud 
nõudeid, eirav makseasutus on selgelt ohuks kogu Eesti Vabariigi finantssüsteemi usaldusväärsusele ja 
stabiilsusele. Makseasutus, kes tegeleb kõrgema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga välisriikide 
residentidest klientidele makseteenuste pakkumist, kuid ei täida vastavaid reegleid, avab Eesti Vabariigi 
finantssüsteemi ja raharingluse kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamisele, rahapesule ja terrorismi 
rahastamisele. Tulenevalt seaduses sätestatud finantsjärelevalve eesmärkidest ja ülesannetest ning 
finantsjärelevalvele antud meetmetest, tuleb selline isik finantssektorist eemaldada. 
 

3.16 Seejuures tuleb märkida, et MERAS § 22 lõike 3 kohaselt enne MERAS § 22 lõikes 2 nimetatud alusel 
tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsustamist võib Finantsinspektsioon teha makseasutusele või e-raha 
asutusele ettekirjutuse, andes tähtaja kehtetuks tunnistamise põhjuseks olevate puuduste 
kõrvaldamiseks. Sellise võimaluse on Finantsinspektsioon Talveaiale andnud, kuid Talveaed ei ole seda 
kasutanud. 
 
Ülaltoodud rikkumiste tõttu tegi Finantsinspektsioon vastavalt MERAS § 22 lõikele 3 Talveaiale 
Ettekirjutuse 2, millega andis enne tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsustamist teises kohapealses 
kontrollis tuvastatud ning Kontrolliaktis 2 ja Ettekirjutuses 2 kajastatud põhjustel, võimaluse vastavad 
asjaolud kõrvaldada. Rohkete ja oluliste puuduste tõttu seadis Finantsinspektsioon Ettekirjutuse 2 
punktiga 1 ka piirangu makseteenuste osutamisele klientide grupile, kellele teenuste osutamise osas olid 
tuvastatud rikkumised eriti suuremahulised ja olulised ning mis tõid kaasa riski olulise suurenemise, et 
Talveaeda kasutatakse rahapesuks või terrorismi rahastamiseks. Ettekirjutuse 2 punkti 1 on täpsemalt 
käsitletud käesoleva otsuse motivatsiooni osas (C). 
 
MERAS § 22 lõikes 3 sätestatud ettekirjutuse moodustasid Ettekirjutuse 2 punktid 2 ja 3. Ettekirjutuse 2 
punkti 2 kohaselt Finantsinspektsioon võib otsustada otsuse punktis 1 seatud keelu muutmist, kui 
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Talveaed on esitanud Finantsinspektsioonile (alapunkt 2.1) ammendava analüüsi 03.12.2012 ja 
11.07.2017 kohapealsete kontrollide aktides kajastatud kõigi puuduste ja õigusaktide rikkumiste ning 
nende põhjuste kohta; ja (alapunkt 2.2) ammendavad ja piisavad tõendid ning selgitused otsuse punktis 
2.1 nimetatud kõigi puuduste ja rikkumiste kõrvaldamiseks ning rakendanud vajalikke meetmeid viisil, et 
need välistaksid nimetatud puuduste ja rikkumiste aset leidmise tulevikus, sh võimalikud struktuuri, 
organisatsioonilise lahendi, juhtorganite liikmete ja sise-eeskirjade muudatused. 

 
Ettekirjutuse 2 punkti 3 kohaselt kui Talveaed ei ole hiljemalt nelja (4) kuu jooksul, alates Ettekirjutuse 2 
kättetoimetamisest (ehk 24.05.2018) täitnud kohaselt otsuse punktis 2.1 ja 2.2 nõutut, võib 
Finantsinspektsioon otsustada Talveaed tegevusloa makseteenuste osutamiseks kehtetuks tunnistamise. 

 
Talveaed ei ole rikkumiste ja puuduste põhjuste ammendavat analüüsi esitanud ega rikkumiste ja 
puuduste kõrvaldamist käesolevani tõendanud ja sisuliselt selgitanud, mistõttu käesolevaga otsustatakse 
Talveaia tegevusloa kehtetuks tunnistamine muu hulgas teise kohapealse kontrolli lõpuks tuvastatud ja 
eespool käsitletud oluliste ja korduvate rikkumiste ja puuduste tõttu. Talveaed ei ole tõendanud üheselt 
ja selgelt esimeses ja määravalt teises kohepealses kontrollis tuvastatud, eespool käsitletud ning 
Kontrolliaktides 1 ja 2 täpsemalt kirjeldatud ja põhjendatud puuduste ja rikkumiste kõrvaldamist. 

 
3.17 Talveaed ei ole tõendanud tegevusloa kehtetuks tunnistamise põhjuseks olevate puuduste kõrvaldamist. 

 
Talveaed esitas 22.05.2018 Finantsinspektsioonile kirja koos lisadega, milles kinnitab Ettekirjutuses 2 
esitatud nõuete täitmist, sh ammendava analüüsi esitamist. Materjali hulgas esitatud dokument, mis 
kannab pealkirja „Analüüs“, aga analüüsi kohapealsete kontrollide aktides kajastatud kõigi puuduste ja 
õigusaktide rikkumiste ning nende põhjuste kohta ei sisaldanud. Tegelikku, sisulist ja põhjalikku analüüsi 
ei sisaldanud ükski esitatud dokument. Nimetatud dokumendis on välja toodud vaid kohapealsete 
kontrollide aktides nimetatud rikkumised ning Ettekirjutuse 2 resolutsioon koos Talveaia 
kommentaaridega nõuete täitmise kohta. Sisulist, tegelikku ja piisavat analüüsi puuduste ja rikkumiste 
ning selle kohta, mis on nendeni viinud ehk analüüsi rikkumiste algpõhjusest, mis võimaldaks asuda 
rikkumisi reaalselt kõrvaldama, ükski Talveaia esitatud materjal ei sisalda. 

 
Esitatud on vaid üldsõnalisi, paljasõnalisi ja pinnapealseid väiteid rikkumiste mittetoimepanemise ja 
puuduste kõrvaldamise kohta. Esitatud dokument pealkirjaga „Analüüs“ ega ükski teine Talveaia poolt 
esitatud dokument ei käsitle igat tuvastatud puudust ja rikkumist, esitatud dokumentidest ei selgu 
tuvastatud puuduste tegelikud põhjused ning esitatud analüüs ei ole ilmselgelt piisav ega ammendav 
tuvastatud puuduste adresseerimiseks. 
 
Analüüsi puudumisest teavitas Finantsinspektsioon Talveaeda 13.06.2018 kirjaga nr 4.7-1.12/283-13. 
Finantsinspektsioon viitas kirjas taaskord analüüsi esitamise vajadusele, olulisusele ja eesmärgile. Sellega 
juhtis Finantsinspektsioon puudustele veelkordselt tähelepanu ning andis veelkordselt võimaluse 
rikkumiste kõrvaldamiseks ja Finantsinspektsioonile rahuldavalt tõendamiseks. Käesoleva ajani Talveaed 
Ettekirjutuse 2 punktidele 2.1 ja 2.2 vastavaid analüüse, dokumente ja tõendeid esitanud ei ole. 

 
Esitatud dokumentides ei sisaldu Ettekirjutuse 2 punkti 2.1 nõuetele vastavaid ammendavat ja piisavat 
analüüsi kõigi Kontrolliaktides 1 ja 2 kajastatud kõigi puuduste ja õigusaktide rikkumiste ning nende 
põhjuste kohta. Samuti ei nähtu vajalike meetmete rakendamine viisil, et need välistaksid nimetatud 
puuduste ja rikkumiste aset leidmise tulevikus, sh võimalikud struktuuri, organisatsioonilise lahendi, 
juhtorganite liikmete ja sise-eeskirjade muudatused.  
 
Talveaed ei ole esitanud Ettekirjutuse 2 punkti 2.2 nõuetele vastavaid ammendavaid ja piisavaid tõendeid 
ning selgitusi Ettekirjutuse 2 punktis 2.1 nimetatud kõigi puuduste ja rikkumiste kõrvaldamiseks ega ole 
tõendanud vajalike meetmete rakendamist viisil, et need välistaksid nimetatud puuduste ja rikkumiste 
aset leidmise tulevikus. Puuduvad ammendavad tõendid ja selgitused, mida esitatud dokumendid täpselt 
tõendama peaksid. Esitatud dokumenditest ei nähtu üheselt arusaadavalt ja ammendavalt põhjendatult 
struktuurimuudatused, organisatsioonilise lahendi, juhtorganite liikmete ega sise-eeskirjade muudatused 
kõigi puuduste ja rikkumiste kõrvaldamiseks ja tulevikus kordumise välistamiseks koos ammendavate 
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analüüside ja selgitustega selle kohta mida muudeti ning kuidas see välistab rikkumised tulevikus. Esitatud 
on ilma korrektse ja arusaadava rahuldava põhjenduseta dokumente, mille osas ei ole detailselt ja 
piisavalt põhjendatud Kontrolliaktides 1 ja 2 kajastatud iga puuduse ja rikkumise kõrvaldamine ja 
meetmed rikkumiste vältimiseks tulevikus. 
 
Talveaia esitatud dokumendid ei vasta ilmselgelt Ettekirjutuse 2 punktiga 2 nõutule ega tõenda 
Ettekirjutuse 2 täitmist ning Kontrolliaktides 1 ja 2 kajastatud kõigi puuduste põhjuste välja selgitamist 
ning puuduste kõrvaldamist. Ettekirjutuse 2 punktiga 2 sätestatud eeldused Talveaia tegevusloa 
kehtetuks tunnistamise vältimiseks on seega Talveaia poolt täitmata. Talveaed ei ole tegevusloa kehtetuks 
tunnistamise põhjuseks olevaid puudusi kõrvaldanud ja nende kõrvaldamist Finantsinspektsioonile 
rahuldavalt tõendanud, mis on üheks ajendiks käesoleva otsuse tegemisele. 

 
3.18 Eeltoodud asjaoludel ei ole Finantsinspektsioonil alust finantssektori usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja 

stabiilsuse kaitsmise, süsteemsete riskide vähendamise, finantssektori kuritegelikel eesmärkidel 
ärakasutamise tõkestamise ning klientide ja investorite huvide kaitsmise eesmärke silmas pidades arvata, 
et Finantsinspektsiooni tuvastatud Kontrolliaktides 1 ja 2 ning Ettekirjutuses 2 kajastatud rohked, olulised 
ja korduvad rikkumised ja puudused oleksid kõrvaldatud ning oleks võetud piisavaid meetmeid rikkumiste 
kordumiseks tulevikus. Vastasel juhul oleks Talveaial olnud küllaldaselt aega vastupidise tõendamiseks, 
kuid Talveaed ei ole seda suutnud vaatamata mitmetele võimalustele ning küllaldasele ajale teha. 
Järelikult MERAS § 22 lõikes 3 sätestatud ettekirjutus ei võimaldanud eesmärke täita ja Talveaia rikkumisi 
kõrvaldada ja selle õiguskuulekust tagada. Seega tuleb rakendada MERAS § 22 lõikes 2 sätestatud meedet 
ehk vastavalt sama lõike punktile 5 tunnistada Talveaia makseasutuse tegevusluba kehtetuks. 
 

3.19 Eeltoodust nähtuvad Talveaia korduvad ja olulised õigusaktide rikkumised. Talveaia rikkumised on 
tuvastatud mitme kohapealse kontrolli käigus ning Talveaed ei ole teinud piisavaid järeldusi ning nendest 
tulenevalt piisavaid ümberkorraldusi sarnaste rikkumiste vältimiseks. Talveaed on rikkunud nii MERAS-es 
sätestatut kui ka RahaPTS-is sätestatut, teinud seda paljukordselt ning olulisel määral. Talveaia rikkumised 
on kokkuvõttes olulised ja korduvad. 
 

3.20 Eeltoodust nähtub, et Talveaed on korduvalt ja olulisel määral rikkunud tema tegevust reguleerivates 
õigusaktides sätestatut, mistõttu on täidetud MERAS § 22 lõike 2 punktis 5 sätestatud alused Talveaiale 
väljastatud makseasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks. 

 
 
(B) Talveaed ei vasta kehtivatele tegevusloa andmise tingimustele, kuna ei vasta MERAS-es sätestatud nõuetele 
 
3.21 MERAS § 19 lõike 1 punkti 1 kohaselt on makseasutuse tegevusloa saamise oluliseks eelduseks, et isik 

vastab MERAS-ega ja selle alusel antud õigusaktidega makseasutuse suhtes kehtestatud nõuetele. MERAS 
§ 22 lõike 2 punkti 3 ja § 19 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib Finantsinspektsioon tunnistada makseasutuse 
tegevusloa kehtetuks, kui makseasutus MERAS-ega või selle alusel antud õigusaktidega makseasutuse 
suhtes kehtestatud nõuetele ei vasta. 

 
3.22 Makseasutusele kehtivate nõuete hulgas on ühed kõige olulisemaks nõuded makseasutuse sise-

eeskirjadele, mis kehtestavad makseasutuse toimimise, struktuuri, alluvus- ja aruandlusliinid, sisekontrolli 
süsteemi toimimise, töötajate ja juhtide ülesanded, vastutusalad ja tegevuse. Sise-eeskirjad peavad 
sätestama sellise organisatsioonilise ülesehituse, ülesannete jaotuse jms, et organisatsioon ja selle 
tegevus vastaksid õigusaktides sätestatule. Kui makseasutuse toimimist reguleerivad sise-eeskirjad ei taga 
õigusaktide nõuetekohast täitmist, ei vasta makseasutus seaduse nõuetele. Siinjuures on oluline, et sise-
eeskirjade ja seega makseasutuse MERAS-es sätestatud nõuetele mittevastavus on seaduse kohaselt 
eraldiseisev tegevusloa kehtetuks tunnistamise alus. 

 
3.23 MERAS § 50 sätestab makseasutuse toimimise regulatsioonidega ehk sise-eeskirjadega seonduva. MERAS 

§ 50 lõike 1 kohaselt peavad makseasutuses olema kehtestatud ja rakendatud makseasutuse ning tema 
juhtide ja töötajate tegevust reguleerivad protseduurireeglid (sise-eeskirjad), mis tagavad makseasutuse 
tegevust reguleerivate õigusaktide ja makseasutuse juhtorganite otsuste täitmise. 
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3.24 MERAS § 50 lõike 2 esimene lause täpsustab sise-eeskirjade eesmärgi ning selle kohaselt peavad 

makseasutuse kehtestatud ja rakendatud sise-eeskirjad tagama teenuste õigus- ja korrapärase osutamise. 
Sama lõike teise lause kohaselt peab makseasutus hindama regulaarselt sise-eeskirjade toimivust ja 
vastavust tegelikkusele ning ajakohastama sise-eeskirju nii, et oleks tagatud klientide huvide kaitse. 

 
3.25 Finantsinspektsioon on tuvastanud ning Ettekirjutuses 2 ja Kontrolliaktis 2 põhjalikult selgitanud Talveaia 

organisatsiooni mittevastavuse, mis seisneb sise-eeskirjade seaduse nõuetele mittevastavuses ja 
kehtivate sise-eeskirjade mittetäitmises. Finantsinspektsioon on tuvastanud, et Talveaed on muu hulgas 
rikkunud MERAS § 50 lõikes 1 sätestatud kohustust kehtestada ja rakendada makseasutuse ning tema 
juhtide ja töötajate tegevust reguleerivaid protseduurireegleid (Kontrolliakti 2, tähelepanekud nr 3, 4, 6 
ja 7, lk 16-17 ja 23-27, mis on käesoleva otsuse põhjendusteks HMS § 56 lõike 1 teise lause mõistes). 

 
3.26 MERAS § 51 sätestab sisekontrolli ja andmete säilitamisega seonduva. Makseasutuse sisekontrolli 

meetmetele sätestatud nõuded on teine üks olulisemaid makseasutusele kehtivaid nõudeid, mis on 
suunatud makseasutuse seadusele vastavuse ning õiguspärase toimimise tagamisele. MERAS § 51 lõike 1 
kohaselt peab makseasutus rakendama piisavaid sisekontrolli meetmeid, mis hõlmavad makseasutuse 
kõiki juhtimis- ja tegevustasandeid. 

 
Finantsinspektsioon on tuvastanud ja Kontrolliaktis 2 põhjalikult selgitanud Talveaia seadusele 
mittevastavust sisekontrolli meetmete osas. Finantsinspektsioon on tuvastanud, et Talveaed on rikkunud 
MERAS § 51 lõikes 1 sätestatud kohustust rakendada sisekontrolli meetmeid, mis hõlmaksid 
makseasutuse kõiki juhtimis- ja tegevustasandeid (Kontrolliakti 2, tähelepanekud nr 4, 5 ja 14, lk 17-19 ja 
115-117, mis on käesoleva otsuse põhjendusteks HMS § 56 lõike 1 mõistes). 

 
3.27 Tuvastatud Talveaia seaduse nõuetele mittevastavused on niivõrd olulised, et toovad paratamatult kaasa 

tegutsemise või teenuste pakkumise seaduse nõudeid mitte järgides. Tegemist on rikkumistega, mis on 
tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks. Veelgi enam – otsuse punktist (A), Kontrolliaktist 2 ning 
Ettekirjutusest 2 nähtub selgelt, et Talveaia sise-eeskirjad, sisekontrolli meetmed ning nende jõustamine 
on niivõrd puudulikud, et on paljudel juhtudel tinginud makseteenuste osutamisel õigusaktides 
sätestatud oluliste nõuete järjepideva rikkumise. Rikkumised on niivõrd arvukad ning rängad, et tegemist 
ei saa olla juhusega, vaid Talveaia organisatsioon ei taga õigusaktides kehtestatud oluliste nõuete täitmist. 

 
3.28 Nagu ka punktis (A) käsitletud, andis Finantsinspektsioon Talveaiale MERAS § 22 lõikes 3 nimetatud 

võimaluse ja tähtaja seaduse nõuetele mittevastavuste kõrvaldamiseks ning selle tõendamiseks. Eespool 
on põhjendatud, et Talveaed ei ole üheselt ja selgelt nimetatud puuduste kõrvaldamist tõendanud. 
Seetõttu käesolevaga otsustatakse Talveaia tegevusloa kehtetuks tunnistamine muu hulgas teises 
kohapealse kontrolli lõpuks tuvastatud Talveaia seadusele mittevastavuse tõttu. 

 
3.29 Eeltoodust nähtub, et Talveaed ei vasta MERAS-es makseasutuse suhtes kehtestatud nõutele, mistõttu 

on täidetud MERAS § 22 lõike 2 punktis 3 ja § 19 lõike 1 punktis 1 sätestatud alused Talveaiale väljastatud 
makseasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks. 

 
 
(C) Talveaed ei ole ettenähtud tähtpäevaks ja ettenähtud ulatuses täitnud Finantsinspektsiooni ettekirjutust 
 
3.30 MERAS § 22 lõike 2 punkti 16 kohaselt võib Finantsinspektsioon makseasutuse tegevusloa kehtetuks 

tunnistada kui makseasutus ei ole ettenähtud tähtpäevaks või ettenähtud ulatuses täitnud 
Finantsinspektsiooni ettekirjutust. 
 

3.31 Finantsinspektsioon on tuvastanud, et Talveaed ei ole täitnud täielikult Finantsinspektsiooni 
ettekirjutustega pandud kohustusi. Seejuures ei ole Talveaed täitnud täielikult ei Ettekirjutuses 1 
sätestatud kohustusi ega Ettekirjutuses 2 sätestatud piiranguid. 

Ettekirjutuse 1 mittetäitmine 
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3.32 Esimese kohapealse kontrolli käigus tuvastatud rohkete ja oluliste rikkumistest tulenevalt tegi 
Finantsinspektsioon Talveaiale Ettekirjutuse 1. 

 
Ettekirjutusega 1 kohustas Finantsinspektsioon Talveaeda muu hulgas rakendama sise-eeskirju. Vastava 
kohustuse pani Finantsinspektsioon Ettekirjutuse 1 resolutsiooni punktiga 2. 
 
Samuti kohustas Finantsinspektsioon Ettekirjutusega 1 Talveaeda muu hulgas kohaldama kuni 13.01.2019 
kehtinud RahaPTS § 13 lõikes 1 sätestatud hoolsusmeetmeid edaspidi õigesti ja piisavas ulatuses. Vastava 
kohustuse pani Finantsinspektsioon Talveaiale Ettekirjutuse 1 resolutsiooni punkti 5 alapunktiga a. 

 
3.33 Ettekirjutus 1 jõustus 04.09.2013. Talveaed selle kehtivust ega õiguspärasust ei vaidlustanud. HMS § 60 

lõike 2 esimese lause kohaselt on kehtiva haldusakti resolutiivosa kohustuslik igaühele, sealhulgas haldus- 
ja riigiorganitele. MERAS § 100 lõike 2 kohaselt ettekirjutuse saaja peab pärast selle teatavakstegemist 
viivitamata asuma ettekirjutust täitma. 

 
3.34 Finantsinspektsioon tuvastas teise kohapealse kontrolli käigus Talveaia poolt rohkesti erinevaid ja 

korduvaid Ettekirjutusega 1 sätestatud kohustuste rikkumisi. Finantsinspektsiooni poolt tuvastatud 
Talveaia Ettekirjutuse 1 rikkumised on detailselt kirjeldatud Kontrolliakti 2 tähelepanekutes 3, 4, 7 ja 9-12 
(lk 16-18, 23-27 ja 35-110), mis on otsuse osaks ja põhjendusteks HMS § 56 lõike 1 teise lause mõistes.  
 
Kontrolliakti 2 tähelepanekutes 3, 4 ja 7 on avatud ja põhjendatud, kuidas Talveaed ei olnud rakendanud 
oma sise-eeskirju. 
 
Kontrolliakti 2 tähelepanekus 9 on avatud ja põhjendatud, kuidas Talveaed on rikkunud kuni 13.01.2019 
kehtinud RahaPTS § 13 lõige 1 punktis 4 sätestatud nõuet ning ei ole vaatamata Ettekirjutusele 1 õigesti 
tuvastanud käsitletud klientide ärisuhte eesmärki ning olemust, sh kliendi tegevusala, maksetavasid (sh 
kogemust deklareeritud tegevusalal) ja olulisemaid äripartnereid. 
 
Kontrolliakti 2 tähelepanekus 10 on avatud ja põhjendatud, kuidas Talveaed on rikkunud kuni 13.01.2019 
kehtinud RahaPTS § 13 lõige 1 punktis 5 sätestatud nõuet ning ei ole tuvastanud tehingus kasutatavate 
vahendite allikat ja päritolu. 
 
Kontrolliakti 2 tähelepanekus 11 on avatud ja põhjendatud, kuidas Talveaed on rikkunud kuni 13.01.2019 
kehtinud RahaPTS § 13 lõige 1 punktis 5 sätestatud nõuet ning ei ole ärisuhet õigesti pidevalt jälginud ehk 
monitoorinud, mistõttu ei ole tuvastanud tehingute eesmärki ning ei ole tuvastanud tehingus 
kasutatavate vahendite allikat ja päritolu. 
 
Kontrolliakti 2 tähelepanekus 12 on avatud ja põhjendatud, kuidas Talveaed on rikkunud RahaPTS § 13 
lõige 1 punktis 5 sätestatud nõuet ning ei ole ärisuhet õigesti pidevalt jälginud ehk monitoorinud, mistõttu 
ei ole tuvastanud tehingute eesmärki ning ei ole tuvastanud tehingus kasutatavate vahendite allikat ja 
päritolu. 
 

3.35 Seega Kontrolliakti 2 tähelepanekutest 3, 4 ja 7 nähtuvalt on Talveaed rikkunud Ettekirjutuse 1 
resolutsiooni punkti 3 osas, millega kohustati Talveaeda rakendama sise-eeskirju. Kontrolliakti 2 
tähelepanekutest 9, 10, 11 ja 12 nähtuvalt on Talveaed rikkunud Ettekirjutuse 1 resolutsiooni punkti 5 
alapunkti a, kuna Talveaed ei ole kohaldanud kuni 13.01.2019 kehtinud RahaPTS § 13 lõikes 1 sätestatud 
hoolsusmeetmeid pärast esimese ettekirjutuse tegemist õigesti ja piisavas ulatuses. Seejuures on 
tuvastatud rikkumised paljukordsed, nagu nähtub Kontrolliakti 2 viidatud tähelepanekutest. 

 
Ettekirjutuse 2 mittetäitmine 
 
3.36 Ettekirjutuse 2 resolutsiooni punkti 1 kohaselt otsustas Finantsinspektsioon keelata Talveaial klientidele, 

kes ise või kelle vähemalt üks tegelik kasusaaja ei ole Eesti Vabariigi resident, kõigi makseteenuste 
pakkumine ning nimetatud klientidega kõigi makseteenuste pakkumisega seotud tehingute ja toimingute 
tegemise. Keeld ei hõlma kliendisuhte lõpetamist ja sellega kaasnevat rahaliste vahendite kliendile tagasi 
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kandmist ning keeld ei hõlma Talveaia arvelduskontole otsuse jõustumise ajaks laekunud rahaliste 
vahendite ülekandmist pooleli olevate maksetehingute täitmiseks. 

 
3.37 Ettekirjutus 2 jõustus 23.01.2018, Talveaed selle kehtivust ega õiguspärasust halduskohtus ei 

vaidlustanud ning Ettekirjutus 2 koos eelmises punktis nimetatud keeluga on käesoleva otsuse tegemise 
ajal kehtiv. HMS § 60 lõike 2 esimese lause kohaselt on kehtiva haldusakti resolutiivosa kohustuslik 
igaühele, sealhulgas haldus- ja riigiorganitele. MERAS § 100 lõike 2 kohaselt ettekirjutuse saaja peab 
pärast selle teatavakstegemist viivitamata asuma ettekirjutust täitma. See tähendab, et alates 23.01.2018 
ning jätkuvalt on Talveaial keelatud kõikide Ettekirjutuse 2 punktis 1 sätestatud tehingute tegemine. 

 
3.38 Finantsinspektsioon viis läbi kolmanda kohapealse kontrolli, mille käigus tuvastas, et Talveaed on 

korduvalt rikkunud Ettekirjutuse 2 punktiga 1 sätestatud piirangut. Finantsinspektsiooni poolt tuvastatud 
Talveaia Ettekirjutuse 2 punkti 1 rikkumised on detailselt kirjeldatud Kontrolliakti 3 tähelepanekutes 1 ja 
2, lk 10-15, mis on käesoleva otsuse osaks ja põhjendusteks HMS § 56 lõike 1 teise lause mõistes. 
 
Finantsinspektsioon tuvastas, et kontrollitud perioodil 24.01.2018 kuni 17.07.2018 täitis Talveaed 49 
Ettekirjutuse 2 punktiga 1 keelatud maksetehingut. See tähendab, et Talveaed rikkus kontrollitud 
perioodil sellele kohustuslikku Finantsinspektsiooni ettekirjutust vähemalt 49 korral. 
 
Sissetulevate tehingute osas tuvastas Finantsinspektsioon kolmanda kohapealse kontrolli käigus, et 
kontrollitud perioodil 24.01.2018 kuni 17.07.2018 laekus Talveaia nimel Talveaia klientide rahaliste 
vahendite hoidmiseks avatud kontodele rahalisi vahendeid summas 165 667,13 eurot. Sellest 
moodustasid Ettekirjutuse 2 punktiga 1 keelatud maksed summas 99 999,00 eurot, mille vastuvõtmisest 
oleks Talveaed pidanud keelduma. See tähendab, et kõikidest perioodil 24.01.2018 kuni 17.07.2018 
Talveaia nimel Talveaia klientide rahaliste vahendite hoidmiseks avatud kontodele laekuvatest 
maksetehingute mahust oli 60,4% selline, mille osas Talveaed rikkus Ettekirjutuse 2 punkti 1. 
 
Väljaminevate tehingute osas tuvastas Finantsinspektsioon kolmanda kohapealse kontrolli käigus, et 
kontrollitud perioodil 24.01.2018 kuni 17.07.2018 täitis Talveaed enda klientide maksetehinguid 
kogusummas 443 083,10 eurot. Finantsinspektsioon tuvastas, et Talveaed on klientide maksetehingute 
täitmisel teinud tehinguid ja toiminguid, mis olid talle ettekirjutuse punktiga 1 keelatud, kogusummas 292 
747,20 eurot. See tähendab, et kõikidest Talveaia perioodil 24.01.2018 kuni 17.07.2018 täidetud 
maksetehingute mahust 66,1% oli selline, mille osas Talveaed rikkus Ettekirjutuse 2 punkti 1.  
 

3.39 Seega kontrollitud perioodil olid Talveaia vahendatud maksetest nii sissetulevate kui väljaminevate 
tehingute mahult enamik sellised, mis olid Ettekirjutuse 2 punktiga 1 keelatud ning mille tegemisest või 
vastuvõtmisest oleks pidanud Talveaed Ettekirjutuse 2 punkti 1 ning MERAS § 100 lõike 2 kohaselt 
keelduma. Finantsinspektsioon on tuvastanud, et Talveaed rikkus Ettekirjutuse 2 punkti 1 ehk talle 
seaduse kohaselt täitmiseks kohustuslikku ettekirjutust vähemalt 49 korral. 

 
3.40 Seejuures tuleb märkida, et MERAS § 22 lõike 2 punkti 16 kohaselt võib Finantsinspektsioon makseasutuse 

tegevusloa kehtetuks tunnistada vajadusel ka ettekirjutuse ühe rikkumise tõttu, kui see on asjaolusid 
arvestades proportsionaalne. Talveaed ei ole suutnud või soovinud täita ühtegi Finantsinspektsiooni 
tehtud Talveaiale kohustuslikku ettekirjutust täielikult. Antud juhul on Talveaed Ettekirjutust 1 rikkunud 
järjepidevalt ja Ettekirjutust 2 rikkunud tervelt 49 korral, mis näitab selgelt Talveaia ükskõiksust kehtiva 
õiguskorra ja riikliku finantsjärelevalve kohustuslike ettekirjutuste vastu. Sellises olukorras on ilmne, et 
Talveaed on kaotanud usaldusväärsuse avalikkuse huvides tegutseva finantsjärelevalve silmis. Ei 
Ettekirjutusega 1 pandud kohustuste järjepideva eiramise ega Ettekirjutuse 2 49 rikkumise korral ei saa 
ilmselgelt tegemist olla ühekordse, juhusliku või tähelepanematusest tingitud ettekirjutuse rikkumisega, 
vaid järjepideva ettekirjutustega pandud kohustuste ignoreerimisega või sihiliku rikkumisega. 

 
Kui subjekti tegevust ei ole vajadusel finantsjärelevalve eesmärkidel võimalik suunata muude 
haldusmeetmete, sh ettekirjutuste, kaudu, tuleb vastav õiguskorra suhtes ükskõikne isik finantssektorist 
teenuste pakkujana eemaldada. Talveaia ükskõiksus õiguskorra ja kehtivate kohustuslike haldusaktide 
täitmise vastu on tuvastatud asjaoludest ilmne ning ettekirjutuste mittetäitmise olukorraks on 
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seadusandja kehtestanud MERAS § 22 lõike 2 punktis 16 sätestatud meetme, milleks on makseasutuse 
tegevusloa kehtetuks tunnistamine. 
 

3.41 Eeltoodust nähtub, et Talveaed ei ole ettenähtud tähtpäevaks ja ettenähtud ulatuses täitnud 
Finantsinspektsiooni Ettekirjutusi 1 ja 2, mistõttu on täidetud MERAS § 22 lõike 2 punktis 16 sätestatud 
alus Talveaiale väljastatud makseasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks. 

 
 

(D) Talveaia tegevus kahjustab oluliselt rahaturu toimimist ja maksesüsteemi stabiilsust ning usaldusväärsust 
 
3.42 MERAS § 22 lõike 2 punkti 9 kohaselt võib Finantsinspektsioon makseasutuse tegevusloa kehtetuks 

tunnistada muu hulgas kui makseasutuse tegevus kahjustab muul põhjusel rahaturu toimimist või 
maksesüsteemi stabiilsust või usaldusväärsust. 
 

3.43 Finantsturg tervikuna koos selle osiste rahaturu ning maksesüsteemiga on ühiskonna tänapäevase 
korrapärase toimimise üks aluseid. Finantssektor koos rahaturu ning maksesüsteemidega toimib tänu 
avalikkuse, riigi, üksikisikute ning teiste finantssektori osaliste usaldusele finantssektori, rahaturu ja 
maksesüsteemide vastu ning tänu viimaste stabiilsusele. Finantssektori toimimiseks, stabiilsuseks ja 
usaldusväärsuse tagamiseks on seadusandja kehtestanud kõrgemad hoolsus- ja vastavusstandardid, mille 
täitmine on riikliku finantsjärelevalve all olevas finantssektoris osalemise eelduseks. Finantssektori 
terviklik stabiilsus ja usaldusväärsus on tekkinud ja püsib eelkõige finantssektori osaliste usaldusväärsusel 
ja õiguskuulekusel. Kui üks finantssektori osaline eirab järjekindlalt sellele õigusaktidega kehtestatud 
nõudeid ning järelevalveasutuse kehtestatud kohustusi, omab see selgelt mõju kogu finantssüsteemi 
stabiilsusele ja usaldusväärsusele. Juhul, kui rikkuja on makseasutus ehk rahaturu ja maksesüsteemi 
osaline, on rikkumistest tulenev negatiivne mõju rahaturule ning maksesüsteemi stabiilsusele ja 
usaldusväärsusele otsene ning käesolevaga tuvastatud rikkumiste osas ilmne. 

 
3.44 Käesolevas otsuses on kirjeldatud ja viidatud Talveaia poolt toime pandud suuremahulised, olulised ja 

korduvad õigusnormide rikkumised, sealhulgas teenuse õiguspärase osutamise nõuete rikkumised, 
makseasutuse organisatsioonile sätestatud nõuete rikkumised, rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise normide rikkumised ning Talveaia poolt Finantsinspektsiooni ettekirjutuste mittetäitmised. 
 
Tegemist on just nimelt selliste nõuetega, mis on kehtestatud ja mille täitmine aitab kaasa rahaturu 
toimimisele, maksesüsteemi stabiilsusele ja usaldusväärsusele. Tuvastatud Talveaia rikkumised ja 
puudused on olnud niivõrd olulised, et Finantsinspektsioon on varasemalt oma Ettekirjutusega 2 Talveaial 
keelanud teatud klientide, kes moodustasid Talveaia jaoks olulise või põhilise ärisuuna, teenindamise. 
Vaatamata keelule vastavaid tehinguid teha, Talveaed siiski jätkas keelatud tehingute tegemist. Veelgi 
enam – Talveaed jätkas keelatud tehingute tegemist ise seaduse nõuetele mitte vastates. Tuvastatud 
rikkumised ehk Talveaia õigusnorme ja finantsjärelevalve kohustuslikke haldusakte eirav käitumine 
kahjustab ilmselgelt oluliselt rahaturu toimimist ja maksesüsteemi stabiilsust ja usaldusväärsust. Ühe 
finantsturu osalise oluliselt puuduliku ja seaduse nõudeid rikkuva käitumise negatiivsed tagajärjed, eriti 
usaldusväärsusele avalikkuse silmis, kanduvad finantssektoris kergesti ühelt teenuse pakkujalt üle tervele 
finantssektorile. Just seetõttu tuleb finantssektori stabiilsust või usaldusväärsust oluliselt kahjustavad 
isikud finantssektorist eemaldada kiiresti ning efektiivseid meetmeid kasutades. 
 

3.45 Kõik finantssektori osalised peavad arvestama ja järgima finantssektoris osalejatele ja nende tegevusele 
kehtestatud nõudeid ja kõrgendatud hoolsuskohustust. Finantsinspektsioon on tuvastanud ja eespool 
kirjeldanud nii Talveaia poolt makseasutusele MERAS-es sätestatud oluliste nõuete rikkumisi ja 
mittevastavusi, kui ka makseasutusele kehtivate RahaPTS-is sätestatud rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise oluliste nõuete rikkumisi. Seejuures tuleb märkida, et Talveaia vahendatud 
maksete enamuse moodustasid rahvusvahelised maksed ning klientide enamiku mitteresidentidest 
kliendid. Mitteresidentide teenindamisele suunatud ärimudeli ja kliendibaasi korral on ilmne, et rahapesu 
ja terrorismi rahastamise riskid on tavapärasest oluliselt kõrgemad ning seetõttu on rahaturu toimimise 
ning maksesüsteemi stabiilsuse ja usaldusväärsuse jaoks makseasutuselt oodatav rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise nõuete hoolikas järgimine. Talveaia tegevus on olnud vastupidine ehk rahapesu 
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ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid pidevalt rikkuv. Seejuures on ka Talveaia organisatsioon 
oluliselt puudulik, mis ilmselt omakorda tingib õigusnorme eirava toimimise ja teenuse pakkumise. 

 
3.46 Finantsinspektsioon on tuvastanud niivõrd olulisi, korduvaid ja suuremahulisi rikkumisi Talveaia poolt, et 

on ilmne Talveaia ükskõikne suhtumine õiguskorda ning finantsjärelevalvesse. Talveaed on rikkunud nii 
pikaajaliselt õigusaktides ja Ettekirjutuses 1 sätestatut, kui ka vähemalt 49 korral just nimelt Talveaia 
rikkumiste tõttu Finantsinspektsiooni Ettekirjutusega 2 seatud piiranguid. Sellises olukorras on 
Finantsinspektsioon riiklikku finantsjärelevalvet, sh järelevalvet makseasutuste tegevuse üle, teostava 
asutusena kaotanud igasuguse usalduse Talveaia ning selle tegevuse suhtes. Riikliku finantsjärelevalve 
teostamine põhineb suurel määral usaldusel. Näiteks põhineb aruandlus ning jooksva finantsjärelevalve 
teostamine finantsjärelevalve subjekti esitatavatel aruannetel ning antaval teabel. 

 
Samuti on nii finantsjärelevalve kui avalikkuse ja finantssektori klientide ja investorite ootuseks, et 
finantsjärelevalve subjektid täidavad sellele seaduse ja muude õigusaktidega pandud kohustusi. Viimane 
tähendab ka avaliku võimu kandja antud kehtivate haldusaktidega, sh Finantsinspektsiooni 
ettekirjutustega, pandud kohustuste ja piirangute täitmist. Ilma usalduseta riiklikku finantsjärelevalvet 
teostava asutuse ja finantsjärelevalve subjekti vahel on efektiivse ja toimiva finantsjärelevalve teostamine 
ning finantsjärelevalve eesmärkide saavutamine sisuliselt võimatu. Käesoleval hetkel ei ole võimalik 
otsuses kirjeldatud Talveaia tegevusest tuleneva finantssektori, rahaturu ja maksesüsteemi 
usaldusväärsuse kahjustamise tõttu Talveaia jätkamine tegevusluba omava makseteenuse pakkujana. 

 
3.47 On ilmne, et seaduses sätestatud imperatiivseid kohustusi ja ka riikliku finantsjärelevalve kehtivaid 

haldusakte ignoreeriv makseteenuse pakkuja on oluliseks ohuks terve finantssektori, sealhulgas rahaturu 
ja maksesüsteemi, stabiilsusele ning usaldusväärsusele. Usaldamatus ühe kõrgendatud nõuetega 
maksesüsteemi ja finantssektori osalise vastu põhjustab usaldamatust kogu süsteemi ning selle teiste 
liikmete vastu, mis omakorda võib tekitada olulisi riske terve sektori stabiilsusele. Finantsinspektsioon 
peab avalikkuse huvides tegutseva riikliku järelevalveasutusena hea seisma rahaturu ja maksesüsteemi 
stabiilsuse ja usaldusväärsuse ning süsteemsete riskide vähendamise eest, mis tähendab võimalusel 
oluliste riskitegurite likvideerimist enne nendest tulenevate oluliste negatiivsete mõjude eskaleerumist ja 
edasikandumist kogu finantssektorile, maksesüsteemile või teistele turuosalistele. 

 
Siinjuures tuleb arvestada ka, et oluline osa Talveaia toime pandud rikkumistest on seotud rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamisega. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine on eriti oluline 
ning tundlik valdkond avalikkuse usalduse ning finantssüsteemi stabiilsuse säilitamiseks. Seda enam peab 
RahaPTS-ist tulenevate nõuete korrektse ja täieliku täitmise osas hoolsust ja tähelepanelikkust üles 
näitama makseasutus nagu Talveaed, mille ärimudel põhineb olulises osas mitte Eesti Vabariigi 
residentidest klientidele makseteenuste osutamisel. Talveaed on aga nii RahaPTS-is kui MERAS-es 
sätestatud nõudeid rikkunud järjepidevalt, korduvalt ja olulisel määral, mis kahjustab oluliselt rahaturu 
toimimist ja maksesüsteemi stabiilsust ning usaldusväärsust. 

 
3.48 Talveaia talumine finantssektori osalisena omaks olulist riski ka teiste finantssektori osaliste 

usaldusväärsuse suhtes ning võib sellisena kaasa tuua olulised probleemid rahaturu ja maksesüsteemi 
stabiilsusega ja toimimisega. Makseasutusena tegutsemiseks on kõrgendatud nõuded, millele kõik 
makseasutused peavad igal ajahetkel finantssüsteemi stabiilsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks vastama. 
Kõige põhilisemad ja olulisemad nõuded on sätestatud MERAS-es ja RahaPTS-is, milles sätestatud 
kohustusi tuleb kõrgete riskide tõttu, mille juhtimiseks sealsed kohustused on makseasutustele 
sätestatud, eriti hoolsalt järgida. Talveaia rikkumised ja puudused on niivõrd ulatuslikud ja rängad ning 
toovad kaasa Talveaia seadusele mittevastavuse ja Eesti finantssüsteemi kuritegelikel eesmärkidel 
ärakasutamise reaalse ohu, et Talveaia talumine makseasutusena kahjustab oluliselt nimetatud 
väärtuseid. 

 
Nagu eespool märgitud, on rahapesu ja terrorismi rahastamise valdkonna normide täitmine 
makseasutuse kui rahaliste vahendite vahendaja poolt eriti oluline. Vastavate kohustuste täitmata 
jätmine finantsturu osalisest makseasutuse poolt on eriti suure mõjuga finantssektori usaldusväärsusele 
ja stabiilsusele. Rahapesu ja terrorismi rahastamise valdkond on erilise avalikkuse ja riikliku järelevalve 
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tähelepanu all, mida peavad näitama ja näitavad ka järelevalvelised reageeringud krediidiasutuste ja 
makseasutuste sektoris. Käesoleval juhul on Talveaed rikkunud olulisel määral ja korduvalt nii MERAS-es 
ja RahaPTS-is sätestatut kui Finantsinspektsiooni ettekirjutustes sätestatut ning kahjustab sellega oluliselt 
rahaturu toimimist ja maksesüsteemi stabiilsust ning usaldusväärsust. Talveaia talumine makseasutusena 
edaspidi tooks endaga kaasa rahaturu toimimise ja maksesüsteemi stabiilsuse ning usaldusväärsuse 
edasise kahjustamise ning riskide potentsiaalse eskaleerumise. 

 
Seadusandja on sätestanud sellises olukorras meetmed rahaturu ja maksesüsteemi stabiilsuse, toimimise 
ja usaldusväärsuse kaitseks, milliseks on riikliku finantsjärelevalve asutuse poolt makseasutuse tegevusloa 
kehtetuks tunnistamine. 

 
3.49 Eeltoodust nähtub, et Talveaia tegevus kahjustab oluliselt rahaturu toimimist ja maksesüsteemi stabiilsust 

ning usaldusväärsust, mistõttu on täidetud MERAS § 22 lõike 2 punktis 9 sätestatud alus Talveaiale 
väljastatud makseasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks. 

 
 
4 Kaalutlusõigus ja proportsionaalsus 
 
4.1 HMS § 3 lõike 2 kohaselt peab halduse õigusakt olema kohane, vajalik ning proportsionaalne seatud 

eesmärgi suhtes. HMS § 4 lõike 1 kohaselt on kaalutlusõigus haldusorganile seadusega antud volitus 
kaaluda otsustuse tegemist või valida erinevate otsustuste vahel. Sama paragrahvi teise lõike kohaselt 
tuleb kaalutlusõigust teostada kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse 
üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. 

 
4.2 HMS § 54 tähenduses on haldusakt õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise 

hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab 
vorminõuetele.  

 
4.3 HMS § 56 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses märkida kaalutlused, 

millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud. 
 
4.4 Käesoleva otsuse eesmärgiks on laiemalt finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse ning 

toimimise efektiivsuse suurendamine, süsteemsete riskide vähendamine ning finantssektori kuritegelikel 
eesmärkidel ärakasutamise tõkestamisele kaasaaitamine, et kaitsta klientide ja investorite huve nende 
vahendite säilimisel ning seeläbi toetada Eesti rahasüsteemi stabiilsust. Konkreetsemalt on otsuse 
spetsiifiliseks eesmärgiks tuvastatud asjaolude pinnalt kõrvaldada Talveaed finantssektorist 
makseteenuste osutajana. Finantsinspektsioon on otsuse tegemisele eelnevalt igakülgselt kaalunud 
otsuse proportsionaalsust, sh sobivust, vajalikkust ja mõõdukust. Kõiki olulisi asjaolusid arvestades on 
tegemist proportsionaalse meetmega eesmärkide saavutamiseks. 

 
4.5 Finantsinspektsioon on tuvastanud asjaolud, millest tulenevalt esineb vähemalt neli erinevat õiguslikku 

alust Talveaia tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks. Finantsinspektsiooni poolt tuvastatud Talveaia 
oluliste imperatiivsete õigusnormide ja tema suhtes kehtestatud haldusaktide rikkumised, õigusnormides 
sätestatule mittevastavused ja puudused on suuremahulised, korduvad, pikaajalised ning olulised. 

 
4.6 Finantsinspektsioon on andnud Talveaiale mitmeid võimalusi ennast ja enda tegevus õigusaktides 

nõutuga kooskõlla viia, sealhulgas korduvalt juhtinud paljudele tuvastatud Talveaia rikkumistele 
tähelepanu, rakendanud erinevaid haldusmeetmeid ja haldussundi rikkumiste kõrvaldamiseks, karistanud 
tuvastatud süüteo toimepanemise eest, keelanud seaduse nõuetele mittevastava ja seaduse nõudeid 
eirava Talveaia poolt riskantsemate teenuste pakkumise kuni rikkumiste põhjuste analüüsi esitamiseni ja 
rikkumiste kõrvaldamiseni ja lõpuks hoiatanud vastasel juhul tegevusloa kehtetuks tunnistamise 
võimalusega. Kõigest hoolimata on tuvastatud, et Talveaed ei ole täitnud sellele seaduses sätestatud 
kohustusi ning Talveaed on korduvalt rikkunud sellele Finantsinspektsiooni ettekirjutustega pandud 
kohustusi ja piiranguid. 
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4.7 Käesoleva otsuse punktides (A)-(D) välja toodud ja põhjendatud asjaolud on igaüks eraldiseisvalt niivõrd 
kaalukad ja olulised, et neist igaüks tooks ka eraldiseisvalt ilma teiste aluste esinemiseta käesolevasisulise 
otsuse tegemise ehk Talveaiale väljastatud makseasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamise. Kõiki 
asjaolusid kaaludes ja Talveaia tegevust tervikuna hinnates ei ole kahtlust, et selline isik ei saa kehtivate 
õigusaktide kohaselt olla reguleeritud finantssektori subjekt. Seadusandja on sätestanud 
finantsjärelevalvele selged ülesanded ning andnud finantsjärelevalve eesmärkide saavutamiseks 
vahendid avalikkuse huvides sellised olukorrad efektiivselt lahendada. Käesoleval juhul on tuvastatud 
asjaoludest ilmne, et seadusest tulenevalt tuleb Talveaiale väljastatud makseasutuse tegevusluba 
tunnistada kehtetuks. 

 
4.8 Otsusega rakendatav meede on sobiv, kuna aitab eesmärkide saavutamisele kaasa. Tuvastatud asjaolude 

pinnalt on selge, et Talveaed ei suuda või ei soovi makseteenuste pakkumisel täita õiguskorrast tulenevaid 
nõudeid ning Talveaia edasine makseasutusena tegutsemine kahjustaks oluliselt finantssektori 
usaldusväärsust, stabiilsust, läbipaistvust ja toimimise efektiivsust. Samuti on ilmne, et Talveaia edasine 
makseasutusena tegutsemine suurendaks olulisel määral Eesti finantssektori kuritegelikel eesmärkidel 
ärakasutamise tõenäosust, samuti on oht klientide ja investorite huvidele ning Eesti rahasüsteemi 
stabiilsusele. Makseasutuse tegevusloa saamise ja omamise eelduseks on kehtivate õigusaktide nõuete 
täimine. Kui isik tema tegevusloast tulenevaid nõudeid ei täida, siis on selle tegevusloa kehtetuks 
tunnistamine seadusandja antud võimalus finantsjärelevalve eesmärkide saavutamiseks. 
Finantsinspektsioonil puuduvad alused kahelda meetme sobivuses. Talveaia tegevusloa kehtetuks 
tunnistamine aitab kaasa nii otsuse laiematele kui spetsiifilistele eesmärkidele ning on seega sobiv. 

 
4.9 Otsusega rakendatav meede on vajalik, kuna otsuse eesmärke ei saa saavutada mõne teise sama 

efektiivse, kuid Talveaia jaoks vähem koormava meetmega. 
 
Eespool on kirjeldatud järelevalvelised protsessid ja meetmed, mida on seni Talveaia suhtes rakendatud. 
Muu hulgas on Finantsinspektsioon Talveaeda üritanud suunata õiguskuulekale käitumisele mitmete 
erinevate Talveaia jaoks vähemintensiivsemate meetmetega. Esimese kohapealse kontrolli järgselt 
proovis Finantsinspektsioon Talveaeda suunata õiguskuulekusele ettekirjutustega rikkumiste 
kõrvaldamiseks ning kohustuste täitmiseks tulevikus. Teise kohapealse kontrolli raames tuvastas 
Finantsinspektsioon, et nimetatud Ettekirjutus 1 on osutunud ebaefektiivseks. Samuti tuvastas 
Finantsinspektsioon, et Talveaed on osasid Ettekirjutusega 1 sätestatud kohustusi paljudel kordadel 
oluliselt rikkunud, ning et täidetud on tegevusloa kehtetuks tunnistamise eeldused. 
 
Teise kohapealse kontrolli lõpuks tuvastatud asjaolude tõttu ning Ettekirjutuse 1 ebaefektiivsusest 
tulenevalt tegi Finantsinspektsioon Talveaiale esimesest koormavama Ettekirjutuse 2, millega keelas 
teenuse osutamise teatud klientidele ning andis võimaluse enne tegevusloa kehtetuks tunnistamist 
vastavad põhjused likvideerida. Samuti karistas Finantsinspektsioon Talveaeda väärteokorras 
rahatrahviga. 
 
Käesolevaks ajaks on selgunud uued asjaolud, mis tingivad käesoleva meetme vajalikkuse. Nimelt on 
Talveaed korduvalt rikkunud Finantsinspektsiooni kehtiva ja kohustusliku Ettekirjutusega 2 seatud 
piiranguid, mis on käesoleva otsuse tegemise eraldiseisvaks aluseks. Samuti on Talveaed oma tegevusega 
toonud kaasa riiklikku finantsjärelevalvet teostava Finantsinspektsiooni täieliku usalduse kaotuse Talveaia 
vastu. Kolmanda kohapealse kontrolli käigus selgus, et ka nimetatud Ettekirjutus 2 ei osutunud 
efektiivseks meetmeks seaduse nõuetele mittevastava Talveaia tegevuse piiramisel ning tegevuse 
seaduslikkusele suunamisel. Finantsinspektsioon tuvastas, et lisaks eelnevatele rikkumistele rikkus 
Talveaed ka tervelt vähemalt 49 korral Ettekirjutusega 2 sätestatud piiranguid. Samuti ei ole Talveaed 
kasutanud võimalust tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluste kõrvaldamiseks ning ei ole seda 
Finantsinspektsioonile rahuldavalt tõendanud. 
 
Käesolevaks hetkeks on seega Finantsinspektsioon rakendanud mitmeid aina intensiivsemaid meetmeid 
finantsjärelevalve eesmärkide saavutamiseks ning andnud võimaluse Talveaiale vältida käesoleva 
meetme rakendamist Finantsinspektsiooni poolt. Eelnevad meetmed ei ole osutunud piisavateks ega 
efektiivseteks finantsjärelevalve eesmärkide saavutamiseks vaatamata mitmetele võimalustele, mida 
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Finantsinspektsioon on Talveaiale andnud. Ettekirjutuses 2 hoiatas Finantsinspektsioon sõnaselgelt 
käesoleva meetme rakendamise ehk tegevusloa kehtetuks tunnistamise võimalikkuse eest, kuid 
Ettekirjutus 2 osutus sellest hoolimata ebaefektiivseks eesmärkide saavutamisel. 
 
Veelgi enam – Finantsinspektsioon on tuvastanud ka Ettekirjutuse 2 punkti 1 rikkumise Talveaia poolt 
tervelt 49 korral. Nimetatud piirang teatud tehingute tegemiseks oli enne tegevusloa kehtetuks 
tunnistamist viimane vähemkoormavam meede, millega finantsjärelevalve eesmärkide saavutamist võis 
põhjendatult loota. Tuvastatud Ettekirjutuse 2 rikkumine ei saa tuvastatud asjaoludest nähtuvalt olla 
juhuslik või tahtmatu tegevus, vaid järjekordne kehtiva ettekirjutuse järjepidev ignoreerimine. On ilmne, 
et muud meetmed, sh isegi Finantsinspektsiooni ettekirjutused, ei ole Talveaia suunamiseks ning 
õiguskuuleka käitumise tagamiseks piisavad ega efektiivsed. Olukorras, kus muud haldusmeetmed ei 
võimalda seadusega finantsjärelevalvele sätestatud eesmärke täita, tuleb eesmärkide täitmiseks 
rakendada vajaliku meetmena tegevusloa kehtetuks tunnistamist. Siinjuures on oluline rõhutada ka 
vastava meetme sobilikkust antava hinnangu näol Talveaed varasematele tegevustele ja selle avaldamise 
kaudu finantssektori aususe, stabiilsuse ja usalduse kaitsmine, milline jääks tegemata näiteks oludes, kui 
Talveaed saaks peale kõike kirjeldatud väljuda finantssektorist vabatahtlikul alusel. 
 
Tuvastatud asjaoludest tulenevalt ning varasemate meetmete ebaefektiivsuse tõttu ei ole käesoleva 
olukorra jaoks seaduses sätestatud olemas mõnda muud vähemkoormavat meedet, mis võimaldaks sama 
efektiivselt otsuse eesmärkide saavutamise. Kõik varasemad Talveaia jaoks vähemkoormavad katsed 
Talveaeda õiguskuulekale käitumisele suunata ning piirata seaduse nõuetele mittevastava Talveaia 
tegevust ei ole vilja kandnud.  
 
Tuvastatud asjaolusid, otsuse eesmärke ning avalikku huvi arvestades ei ole õigusaktides sätestatud muud 
eesmärkide saavutamiseks sama efektiivset, kuid Talveaia jaoks vähem koormavat meedet, kui 
makseasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamine. Valitud meede on eesmärkide täitmiseks vajalik. 
 

4.10 Abinõu on mõõdukas, kui kasutatud vahendid on proportsionaalsed soovitud eesmärgiga ehk ei ole kõiki 
asjaolusid arvestades adressaadi jaoks ebamõistlikult koormavad. Abinõu mõõdukuse üle otsustamiseks 
tuleb kaaluda ühelt poolt õiguste riive ulatust ja intensiivsust, teiselt poolt aga eesmärgi olulisust ja 
eesmärgiga saavutatavat hüve. Mõõdukuse kaalumise ühel vaekausil on antud juhul Talveaia õigus 
makseasutusena tegutseda ning vabalt pakkuda MERAS-es sätestatud teenuseid. Kaalumise teisel 
vaekausil on aga avalikkuse ja finantssektori klientide ning investorite ootus õiguspäraselt toimivale 
stabiilsele ja usaldusväärsele finantsturule, mida ei kasutata ära kuritegelikel eesmärkidel ning kus on 
tarvitusele võetud sobivad ja seaduse nõuetele vastavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamiseks. 
 
Aus ja läbipaistev finantsturg on väärtus kogu Eesti ühiskonnale ja ärikeskkonnale. Reguleeritud 
finantsturul tegutsemine eeldab finantsjärelevalve subjektilt kõrgendatud valvsust ja hoolsust 
õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisel. Pidev ja korduv olulisi õigusnorme ja Finantsinspektsiooni 
ettekirjutusi eirav tegevus, seaduse nõuetele mittevastavus ning olulised rikkumised, mis on toonud kaasa 
usaldamatust kogu Eesti finantssektori aususele, läbipaistvusele ja usaldusväärsusele, toovad seaduse 
kohaselt kaasa Eesti finantssektorist eemaldamise. 
 
Finantsinspektsioon on korduvates kohapealsetes kontrollides tuvastanud väga mitmeid olulisi 
õigusaktide rikkumisi ja puudujääke nii Talveaia organisatsioonis kui teenuse pakkumisel. 
Finantsinspektsioon on ka varasemalt rakendanud erinevaid vähemriivavaid meetmeid, mis ei ole paraku 
finantsturu järelevalve eesmärke täitnud ja Talveaia õiguspärast organisatsiooni ja tegevust saavutanud. 
Finantsinspektsioon on juba varasemalt tuvastanud tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused, kuid andis 
Talveaiale veelkordse võimaluse puudused kõrvaldada ja ennast seaduse nõuetega vastavusse viia ja seda 
tõendada. Sellest hoolimata ei ole Talveaed enda ja oma tegevuse seadusega vastavusse viimist suutnud 
tõendada. Veelgi enam – käesolevaks ajaks on Finantsinspektsioon tuvastanud täiendavaid rikkumisi, sh 
Finantsinspektsiooni viimase ettekirjutusega seotud piirangu korduvad rikkumised. Talveaed on oma 
õigusaktidest, sh rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest, tulenevaid olulisi nõudeid 
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eirava tegevusega ja seaduse nõuetele mittevastavusega ka oluliselt kahjustanud Eesti Vabariigi 
finantssektori läbipaistvust, stabiilsust ja usaldusväärsust. 
 
Finantssektoris, sh makseasutusena, tegutsemiseks sätestatud kõrgendatud hoolsuskohustuse ja 
spetsiifiliste kohustuste eesmärgiks on muu hulgas ka finantssektori kuritegelikel eesmärkidel 
ärakasutamise tõkestamine. Kui makseasutus ei vasta seaduse nõuetele ega täida teenuse pakkumisel 
olulisi kohustusi, siis avab see ilmselgelt Eesti Vabariigi maksesüsteemi ning seeläbi terve finantssektori 
kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise olulisele riskile. Käesoleval juhul tuleb eriti arvestada Talveaia 
rohkeid ja olulisi rikkumisi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas. RahaPTS-is 
sätestatud kohustuste kaudu on eesmärgiks ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust ja läbipaistvust 
suurendades tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks ja 
terrorismi rahastamiseks. Otsuses ning viidatud dokumentides on põhjalikult põhjendatud Talveaia 
rohked rikkumised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas, mistõttu on ilmne 
Talveaia ja seeläbi Eesti Vabariigi maksesüsteemi ja finantssektori avatus rahapesule ning terrorismi 
rahastamisele. 
 
Ükski kõrgendatud nõuete ja hoolsuskohustusega finantsturul osaleja ei saa eeldada, et selle 
majanduslikud huvid kaaluksid üles sellele kehtestatud imperatiivsete nõuete täitmise ning Eesti 
finantssektori usaldusväärsuse. Tuleb arvestada avalikkuse ootust ning õigust usaldusväärsele 
finantsturule, ootust ja õigust ausalt, õiguspäraselt ning läbipaistvalt toimivale finantsturule, kus muu 
hulgas on tõkestatud Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamine rahapesuks ja 
terrorismi rahastamiseks. Finantsinspektsioon on Talveaia organisatsioonis ja tegevuses tuvastanud olulisi 
puudujääke ja seaduses sätestatud oluliste imperatiivsete kohustuste rikkumisi ning see omab olulist 
negatiivset mõju Eesti finantssüsteemi usaldusväärsusele, stabiilsusele ja läbipaistvusele. Iga kõrgendatud 
nõudmistega finantsturul tegevusloa alusel tegutsev isik peab igal ajahetkel tagama enda ja enda 
tegevuse vastavuse kõigile seadus sätestatud nõuetele.  
 
Seaduse kohaselt teostatakse finantsjärelevalvet üksnes avalikest huvidest lähtuvalt. Avalikkuse huvides 
on seaduskuulekate subjektide osalemine kõrgendatud nõuetega ning usaldusel põhinevas 
finantssektoris. Ilmselgelt ei ole avalikkuse huvides õigusnorme eirava ja kehtivate õigusnormidega 
vastuolus oleva isiku tegutsemine finantssektoris makseteenuste pakkujana. 
 
Ühelgi isikul ei saa olla eeldust, et tema ärihuvid kaaluvad üles kohustuse järgida olulisi seaduses 
sätestatud nõudeid ja kohustusi. Arvestades kõiki tuvastatud asjaolusid, eelkõige pikaajalist ja korduvat 
õigusaktide olulist rikkumist, Finantsinspektsiooni ettekirjutuste mittetäitmist, seaduse nõuetele 
mittevastamist ning Eesti Vabariigi finantssektori usaldusväärsuse olulist kahjustamist Talveaia poolt, 
kaaluvad otsuse eesmärgid selgelt üles Talveaia riivatavad õigused. Arvestades kõiki asjaolusid, sh 
Talveaia toime pandud rikkumisi, seaduse nõuetele mittevastavust, finantssektori usaldusväärsuse 
kahjustamist, aga ka finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse tagamise, finantssektori 
klientide ja investorite kaitse, süsteemsete riskide vähendamise ning finantssektori kuritegelikel 
eesmärkidel ärakasutamise takistamise eesmärke, ei ole Talveaia tegevusloa kehtetuks tunnistamine 
eesmärkide saavutamiseks Talveaiale ebamõistlikult koormav meede. 

 
4.11 Eeltoodust nähtuvalt on rakendatav meede ehk Talveaiale väljastatud makseasutuse tegevusloa 

kehtetuks tunnistamine antud juhul eesmärgi saavutamiseks legitiimne, sobiv, vajalik ja mõõdukas 
meede. 

 
5 Otsuse avalikustamine 
 
5.1 FIS § 54 lõike 5 esimese lause kohaselt on Finantsinspektsioonil õigus täielikult või osaliselt avalikustada 

haldusakt või -leping, kui see on ette nähtud FIS § 2 lõikes 1 nimetatud seaduses või kui see on vajalik 
investorite, finantsjärelevalve subjektide klientide või avalikkuse kaitseks või finantsturu õigus- või 
korrapärase toimimise tagamiseks. 
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5.2 MERAS § 23 lõike 1 kohaselt teeb Finantsinspektsioon tegevusloa kehtetuks tunnistamise avalikult 
teatavaks oma veebilehel hiljemalt otsuse jõustumisele järgneval tööpäeval. 

 
5.3 MERAS § 23 lõike 2 kohaselt MERAS §-s 22 sätestatud alusel tehtud tegevusloa kehtetuks tunnistamise 

otsuse teeb Finantsinspektsioon avalikult teatavaks lisaks sama paragrahvi lõikes 1 ettenähtule veel 
vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. 

 
5.4 Makseasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse avalikustamine on õigusaktides ette nähtud 

kohustus teavitamaks avalikkust, sh Talveaia kliente ja potentsiaalseid kliente, tehingupartnereid ja teisi 
finantssektori osalisi, et Talveaial puudu otsuse jõustumisest õigus MERAS-es sätestatud makseteenuseid 
osutada. Tegemist on seadusandja kaalutud meetmega, et avalikkusel ja kõigil isikutel oleks selge 
teadmine, kes reguleeritud makseasutuste turul võib tegutseda. Puuduvad alused või olulised asjaolud 
otsustada MERAS-es sätestatust teisiti. 

 
5.5 Käesoleval juhul täidab toodud normides sätestatud eesmärgid kõiki asjaolusid arvestades otsuse 

avalikustamine täies mahus Finantsinspektsiooni veebilehel ning resolutsiooni ulatuses üleriigilise 
levikuga päevalehes. Otsuse täielik avaldamine on vajalik nii investorite, finantsjärelevalve subjektide 
klientide ja avalikkuse kaitseks kui ka finantsturu õiguspärase ja korrapärase toimimise tagamise 
eesmärgil. 

 
Investorite, klientide ja avalikkuse kaitse eesmärgil tuleb otsus avalikustada, et investorid, kliendid ja 
avalikkus oleksid teadlikud Talveaia senisest tegevusest ning tegevusloa kehtetuks tunnistamisest 
tulenevatest riskidest. See annab võimaluse kõigile edaspidises tegevuses, sh tehingute tegemisel 
Talveaiaga või Talveaiaga seotud isikutega, Talveaiaga kaasnevate riskidega arvestada ning soovi korral 
neist teadlikult hoiduda. Samuti võimaldab see Talveaia praegustel või endistel klientidel arvestada 
Talveaia teenuste kasutamisest tulenevate riskidega ning potentsiaalsetel uutel klientidel hoiduda 
Talveaiaga makseteenuste osutamiseks kliendisuhte loomisest, kuna Talveaial puudub vastav nõutud 
tegevusluba. 
 
Finantsturu õiguspärase ja korrapärase toimimise oluline tagatis on eelkõige efektiivne ja 
proportsionaalne finantsjärelevalve ning teadmine, et tuvastatud ulatuslikud, olulised ja korduvad 
rikkumised makseteenuste osutamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkondades 
toovad kaasa tegevusloa kehtetuks tunnistamise. Finantsturu osaline peab oma tegevuses arvestama, et 
rikkudes ulatuslikult olulisi õigusaktides finantsturu ja selle klientide kaitseks kehtestatud nõudeid, mis 
toovad kaasa tegevusloa kehtetuks tunnistamise, on Finantsinspektsioonil õigus ja kohustus vastav otsus 
vastavalt seadusele avalikustada. Otsuse avalikustamine käesoleval juhul annab avalikkusele ja teistele 
turuosalistele selge signaali tuvastatud rikkumiste mitteaktsepteeritavusest ning Eesti finantssektoris 
oodatud kõrgetest standarditest. Finantsjärelevalve peab olema oma tegevuses võimaluste piires 
läbipaistev, seda enam käesolevas isiku turult kõrvaldamise olukorras. Otsuse terviklik avalikustamine 
veebilehel ning resolutsiooni ulatuses üleriigilise levikuga ajalehes aitab eesmärkidele kaasa, olles seega 
sobiv. Seaduses ei ole ette nähtud teist sama efektiivset meedet eesmärkide saavutamiseks, olles seega 
vajalik. Otsuse terviklik avalikustamine ei ole kõiki asjaolusid arvestades Talveaia õigusi ülemäära riivav. 
Ühelt poolt tuleb kaaluda Talveaia huvi tema poolt toime pandud rikkumiste varjamiseks, teiselt poolt 
tuleb kaaluda avalikkuse, klientide, investorite ning teiste finantsturu osaliste huvi otsuse asjaoludest 
teada saada. Vastavalt seadusele teostab Finantsinspektsioon finantsjärelevalvet vaid avalikust huvist 
lähtuvalt. Käesoleval juhul on otsuse tegemise tinginud Talveaia enda oluliselt puudulik tegevus, mille 
negatiivsed tagajärjed on laiema mõjuga, kui vaid Talveaiale. Kõiki asjaolusid arvestades ei ole otsuse 
terviklik avaldamine Talveaiale ebamõistlikult koormav, olles seega mõõdukas. 
 

5.6 Finantsinspektsioon täidab MERAS § 23 lõigetest 1 ja 2 tuleneva kohustuse ning otsustab vastavalt FIS § 
54 lõikele 5 otsuse avalikustada Finantsinspektsiooni veebilehel ja otsuse resolutsiooni avalikustada ühes 
üleriigilise levikuga päevalehes. 
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6 Ärakuulamisõiguse tagamine 
 
6.1 HMS § 40 lõike 1 kohaselt peab haldusorgan andma menetlusosalisele enne haldusakti andmist võimaluse 

esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. 
 
6.2 Finantsinspektsioon on saatnud otsuse projekti Talveaiale 02.04.2019 kirjaga nr 4.2-1.10/1709 arvamuse 

ja vastuväidete ärakuulamiseks. Talveaed kinnitas projekti kättesaamist. Talveaed otsuse ega otsuses 
kajastatud faktide ja hinnangute kohta vastuväiteid ei esitanud.  

 
7 Resolutsioon 
 
Lähtudes eeltoodust ning FIS § 18 lõike 2 punktist 1, § 55 lõikest 1 ja § 54 lõikest 5 ning MERAS § 14 lõikest 3, § 
19 lõike 1 punktist 1, § 22 lõike 2 punktidest 3, 5, 9 ja 16 ning § 23 lõigetest 1 ja 2, 
 
Finantsinspektsiooni juhatus otsustas: 
 
1. Tunnistada kehtetuks Finantsinspektsiooni 29.04.2011 otsus nr 4.1-1/34, millega Finantsinspektsioon 

väljastas Aktsiaseltsile Talveaed (registrikood 10005139) makseasutuse tegevusloa ja tunnistada kehtetuks 
Finantsinspektsiooni 29.02.2016 otsus nr 4.1-1/19, millega Finantsinspektsioon väljastas Aktsiaseltsile 
Talveaed täiendava tegevusloa. 

 
2. Pärast otsuse jõustumist avalikustada otsus tervikuna Finantsinspektsiooni veebilehel ja avalikustada 

resolutsiooni punkt 1 üleriigilise levikuga ajalehes. 
 
 
Käesolev otsus jõustub selle Aktsiaseltsile Talveaed teatavaks tegemise hetkest. Otsust toimetatakse 
Aktsiaseltsile Talveaed või tema poolt volitatud esindajale kätte seaduses ettenähtud korras. 
 
Käesoleva otsuse peale võib esitada halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras kaebuse Tallinna 
Halduskohtule 30 päeva jooksul alates haldusakti teatavaks tegemisest. 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Kilvar Kessler 
juhatuse esimees 
 


