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Korduma kippuvad küsimused 
 

1. Milliseid sanktsioone Swedbank AS-ile kehtestati? 

 

Finantsinspektsioon tegi Swedbank AS-ile ettekirjutuse, mis kohustab Swedbank AS-i võtma 

vastu meetmeid selleks, et pank mõistaks nõuetekohaselt teda praegu ohustavaid ja minevikus 

ohustanud riske. Lisaks peab Swedbank AS üle vaatama ja muutma oma organisatsioonilist 

lahendit selliselt, et see võimaldaks riske efektiivselt juhtida ühetaoliselt kogu Rootsi panga 

kontsernis. Pank peab muutma oma praktikaid klientide tegevuse mõistmisel nii ärisuhete 

loomisel kui ka selle käigus ning üle vaatama korra, kuidas teavitatakse kahtlastest tehingutest 

Rahapesu Andmebürood ja operatsiooniriski juhtumitest Finantsinspektsiooni. 

 

Kui Swedbank AS jätab ettekirjutuses sätestatud kohustused täitmata, täidab ebakohaselt või 

jätab täitmata ettenähtud tähtajaks, siis on Finantsinspektsioonil õigus Swedbank AS-ile määrata 

iga rikkumise korral esimeseks sunnirahaks 32 000 eurot päevas ja iga järgneva sama või sarnase 

rikkumise korral 100 000 eurot päevas. Sunniraha maksimaalne määr ei moodusta seejuures 

rohkem kui 10% Swedbank AS-i aastasest netokäibest, sealhulgas brutotulust, mis koosneb 

komisjoni- ja teenustasudest ning intressi ja muudest sellesarnastest tuludest. 

 

Swedbank AS-i osas on käimas ka kriminaalmenetlus, mida juhib prokuratuur. Eestis kehtib 

topeltkaristuse keeld. 

 

2. Miks te pangale trahvi ei teinud? 

 

Eestis kehtib topeltkaristamise keeld, mis tähendab, et samade rikkumiste eest ei saa isikut mitu 

korda karistada. Praegu on käimas Swedbank AS-i suhtes kriminaalmenetlus, mida juhib 

prokuratuur. Finantsinspektsioon loobus kriminaalmenetluse kasuks novembris 2019 oma 

väärteomenetlusest.  

 

3. Milles seisnesid Swedbank AS-i seadusrikkumised? 

 

Laias laastus võib rikkumised jagada neljaks:  

a. Swedbank AS polnud tuvastanud, hinnanud ja analüüsinud kõiki oma majandustegevusega 

kaasnevaid rahapesu ning terrorismi rahastamise riske ja ei olnud seejärel õigesti määranud 

enda riskiisu.  

b. Swedbank AS-i organisatsiooniline lahend ei olnud selline, et see oleks aidanud kaasa 

rahapesu tõkestamisele, esines nii ressursi puudust kui ka huvide konflikte ning selgelt olid 

määratlemata vastutajad kõikide rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud 

kohustuste eest. 
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c. Swedbank AS-i lahendid klientide osas hoolsusmeetmete kohaldamisel nii ärisuhete loomisel 

kui ka jälgimisel ei olnud kohased maandamaks kohaselt rahapesu ja terrorismi rahastamise 

riske. 

d. Swedbank AS-i lahendid kahtlastest tehingutest Rahapesu Andmebüroo teavitamisel vajasid 

efektiivsemaks muutmist ning Finantsinspektsioonile operatsiooniriski raportite esitamise 

protsess vajas ümberkujundamist.  

 

4. Mida tähendab see, et Swedbank AS pole tuvastanud, hinnanud ja analüüsinud rahapesuga 

kaasnevaid riske? 

 

See tähendab, et Swedbank AS-il polnud nõuetele vastavat rahapesu ja terrorismi rahastamise 

riskihinnangut ja nad ei olnud analüüsinud piisavalt minevikus teenindatud riskantsemate 

klientidega seotud rahapesu ja terrorismi riske ega selle mõju tänasele organisatsioonilisele 

lahendile. Ka Swedbank AS-i juhtidel ja töötajatel polnud kiiresti kättesaadavat ülevaadet 

Swedbank AS-i ohustavatest riskidest. Swedbank AS ei olnud määranud õigesti enda riskiisu. 

 

5. Mida tähendab see, et Swedbank AS-i organisatsiooniline lahend oli puudustega?  

 

See tähendab, et Swedbank AS-il polnud nõuetele vastavat rahapesu ja terrorismi rahastamise 

tõkestamise sisekontrolli lahendit ega üheselt määratletud finantskuritegevuse vastu võitlemise 

eest vastutajat. Selgelt ei olnud määratletud ka rahapesu tõkestamise ülesannete eest 

vastutavaid isikuid ega osakondi ning teatud juhtudel esinesid ülesannete täitmisel huvide 

konfliktid. Pangal polnud ka piisavalt inimesi, kes rahapesu tõkestamisega tegeleks ega 

arusaama, kes mille eest vastutas.  

 

6. Mida tähendab see, et Swedbank AS-i lahendid klientide osas hoolsusmeetmete kohaldamisel 

nii ärisuhete loomisel kui ka jälgimisel ei olnud kohased maandamaks kohaselt rahapesu ja 

terrorismi rahastamise riske? 

 

Swedbank AS-il esinesid olulised puudused alusandmete kvaliteedis ning pank ei olnud 

ammendavalt ja viivitamata võimeline esitama informatsiooni äriühingute tegeliku kasusaajate 

kohta, kes omasid seda rolli enne 2016. aastat. Puudusid lahendid, mis oleks aidanud pangal 

märgata, kui tema kliendiks üritas saada isik, kellega oli pangal kunagi juba ärisuhe olnud. 

Samuti ei vastanud panga ärisuhete jälgimise süsteem riskidele, millega pank igapäevaselt kokku 

puutus. Swedbank AS-il olid ka olulised probleemid ärisuhete jälgimise süsteemide 

talitluspidevusega.  

 

7. Mida tähendab see, et Swedbank AS peab muutma oma protsesse Rahapesu andmebüroole 

teadete tegemisel?  

 

Finantsinspektsiooni kohapealse kontrolli toimumise hetkel (seisuga 31.märts 2019) ei 

võimaldanud Swedbank AS-i Rahapesu andmebüroole tehtavate teadete esitamise viis 

Rahapesu andmebüroole edastada kogu vajaminevat informatsiooni ja see omakorda tähendas, 
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et teate tegemisel langes teate kvaliteet oluliselt, mis ei võimaldanud aga Rahapesu 

andmebürool saada täielikku informatsiooni enda seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.  

 

8. Kas mitteresidentide äri aeti läbi Eesti? 

 

 

 

Ajalooliselt on mitteresidentide 

äriga tegelenud Eestis valdav 

osa universaalpankadest. Täna 

keskenduvad Eestis tegutsevad 

pangad kohalike 

teenindamisele. Statistikale 

tuginedes saab aga väita, et 

võrreldes teiste Balti riikidega ei 

olnud Eestis mitteresidentide 

osakaal pangandusturul sugugi 

kõige suurem ka lähiminevikus. 

 

 

 

 

 

 

 

Pankadelt saadud infole toetudes võime vaid oletada, miks Skandinaavia pankade idasuunaline 

äri toimus läbi Baltimaade. Põhjusena mainitakse Balti riikide tihedaid majandussuhteid 

Venemaaga, vene keele oskust ja kunagist kuulumist Nõukogude Liitu.  

 

9. Kas kõiki kliente teenindati ainult Eestist? 

 

Teatud kliendid olid samaaegselt kliendiks nii Swedbank AS-is kui ka Swedbank AB-s. Nii oli see 

ka Swedbank AS-i pikalt kõige suurema ja tulutoovama kliendigrupi puhul. Swedbank AS-i 

kliendiks oli nimelt kuni 2017. aastani kõrge riskiga kliendigrupp, kes teostas Swedbank AS-is 

ajavahemikul 2007–2016 kõikidest kõrge riskiga mitteresidentide sissetulevatest ja 

väljaminevatest maksetest 58,4%, kusjuures ajavahemikul 2010–2016 oli see veelgi kõrgem ehk 

67,5% kõikidest kõrge riskiga mitteresidentide maksetest. 

 

Selles kliendigrupis kõige olulisemat rolli kandnud ja kõige suurema käibega ettevõttele osutas 

finantsteenuseid ka Swedbank AB ning seal asus ka selle kliendi peakliendihaldur. 
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10. Miks Finantsinspektsioon midagi varem ette pole võtnud? Miks ei teinud FI sarnast kontrolli 

Swedbank AS-is juba 2014.aastal?  

 

Rahvusvaheline Valuutafondi IMF hinnangul oli Finantsinspektsioon üks esimesi 

finantsjärelevalveasutusi, kes võttis rahapesu tõkestamisel kasutusele riskipõhise lähenemise. 

Finantsinspektsioon tegutseb riskipõhiselt alates 2014. aastast ja see tähendab, et 

riskantsemate pankadega tegeleti esmajärjekorras. Danske Bank lõpetas Finantsinspektsiooni 

survel Eestis kõrge riskiga mitteresidentide äri 2015. aastal ja Eesti Krediidipank 2017. aastal. 

Versobanki tegevusluba tühistati 2018. aastal ja Danske Bank lõpetas Eestis tegutsemise 2019. 

aastal Finantsinspektsiooni vastavasisulise otsuse alusel.  

 

Finantsinspektsioon viis 2014. algusest kuni 2018. aasta lõpuni Swedbank AS-is läbi 13 

järelevalvetoimingut, nendest 9 kaugkontrolli ja 4 järelepärimist. Selle tulemusel kinnitas 

Swedbank AS 2017. aastal kirjalikult Finantsinspektsioonile, et on väljunud riskantsete 

mitteresidentide ärist. 2019. aastal ajendas Finantsinspektsiooni Swedbank AS-is kohapealset 

kontrolli tegema panga olulisus Eesti turul, viimastest kohapealsetest järelevalvetoimingutest 

möödunud aeg, Finantsinspektsiooni kahtlused panga riskikontrollide toimimisest, kogunenud 

taustainfo pangakontsernis käimasolevatest sise-uurimistest ning kokkulepe Rootsi kolleegidega.  

 

Swedbank AS-i maksete mahud hakkasid langema 2016-2017 aastal ja praegu teenindab pank 

peamiselt kohalikke elanikke ja ettevõtteid. Välismakseid tehakse Swedbank AS-ist kõige rohkem 

Balti riikidesse ja Skandinaaviasse ning Venemaa-suunalised maksed on alates 2014. aastast 

kukkunud ligi seitse korda ehk 2,3%-ni  

 

11. Kes peaks vastutama selle eest, et Swedbank AS-i rahapesu tõkestamise riskikontrollid 

nõetele ei vasta? 

 

Seaduse kohaselt on esmavastutajaks pangad ise, kes peavad oma organisatsiooni üles ehitama 

selliselt, et pank oleks võimeline tõkestama rahapesu ja terrorismi rahastamist. Need lahendid 

kinnitab panga juhtorgan. Swedbanki kohustus on tagada süsteemide ja kontrollide vastavus 

seaduse nõuetele. 

 

Swedbank AS on osa Swedbank AB Grupist. Viimase poolt loodud lahendi kohaselt ehitatakse 

grupis rahapesu tõkestamise lahendid üles keskselt. Tulenevalt maatriksjuhtimisest on ka 

juhtimine ja seega ka vastutus allutatud Rootsi peakontorile.  

 

12. Kas Swedbank AS rikkus ka finantssanktsioonide rakendamise kohustust? 

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse kohaselt teostab rahvusvahelise finantssanktsiooni 
rakendamise üle riiklikku järelevalvet Rahapesu andmebüroo. Eeltoodust johtuvalt ei ole 
Finantsinspektsiooni pädevuses anda hinnangut Swedbank AS-i lahenditele ja tegevusele 
finantssanktsioonide rakendamisel. Järelduvalt ei käsitle seda aspekti ei kohapealse kontrolli akt 
ega ka ettekirjutus. 
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13. Kui palju raha pesti? Kui võrrelda Danske Bank A/S-i ja Swedbanki, siis kumb on ajalooliselt 

olnud suurem rahapesija ja miks? 

 

Rahapesu kuritegusid uurivad uurimisasutused kriminaalmenetluses. Viimases tuvastatakse ka 

rahapesu maht, kui rahapesu on toime pandud. Rahapesu kahtlusega tehingutest peavad 

pangad teada andma Rahapesu andmebüroole, kes seda informatsiooni analüüsivad ning 

seejärel rahapesu ilmingute korral uurimisasutustele edasiseks menetluseks edastavad. 

Finantsinspektsioonile pankade poolt vastavat rahapesu kahtlusega teavitusi ei esitata, samuti ei 

ole me uurimisasutus, vaid kontrollima finantsjärelevalvajana muu hulgas, kas pangal on üles 

ehitatud kontrollisüsteemid, et oma kliente tunda ja rahapesu kahtluseid tuvastada.  

 

14. Kas Eesti panganduses on rahapesurisk suurem kui mujal?  

 

Kuna Finantsinspektsioonile ei esitata kahtlaste tehingute kohta teateid ega kuritegevuse 

statistikat, siis on meil rahapesu riski sellelt pinnalt keeruline määratleda. Võrdlus teiste riikidega 

eeldab kõikehõlmava andmestiku olemasolu. Meile kättesaadava statistika alusel saab 

järeldada, et Eesti panganduses on rahapesu risk võrreldes aastaga 2014 vähenenud ja võrreldes 

teiste Balti riikidega ja Euroopa Liidu keskmisega on see väiksem.  
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15. Mis saab edasi? 

 

Finantsinspektsioon jälgib, et Swedbank AS täidaks ettekirjutust. Finantsinspektsioon arvestas 

kaheksakuulise tähtaja kehtestamisel ka praeguse koroona-keskkonnaga. Kui Swedbank AS 

hiljemalt 8 kuu pärast on jätnud ettekirjutuses sätestatud kohustused täitmata või on täitnud 

neid ebakohaselt, siis on Finantsinspektsioonil õigus iga üksiku rikkumise korral määrata 

sunnirahaks 32 000 eurot päevas ja iga järgneva sama või sarnase rikkumise korral 100 000 

eurot päevas, kuid kokku mitte rohkem kui 10 protsenti kogu Swedbank AS-i aastasest 

netokäibest, sealhulgas brutotulust, mis koosneb komisjoni- ja teenustasudest ning intressi ja 

muudest sellesarnastest tuludest.  

 

Jätkub ka kriminaalmenetlus. Finantsinspektsioon teeb prokuratuuriga vajadusel koostööd.  

 

Pank jätkab tavapäraselt oma klientide teenindamist. Eestis on Swedbank AS suurima turuosaga 

tugev ning stabiilne pank: väga hästi kapitaliseeritud, panga likviidsusnäitajad ja varade tootlus 

on head.  

 

16. Kas ja kuidas Swedbank AS-i osas tehtav otsus tavalisele inimesele mõju avaldab? 

 

Swedbank AS-i kliente pangale tehtud ettekirjutus ei mõjuta. Eestis on Swedbank suurima 

turuosaga tugev ning stabiilne pank: väga hästi kapitaliseeritud, panga likviidsusnäitajad ja 

varade tootlus on head.  


