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JUHATUSE PÖÖRDUMINE



Finantsturud on üleilmselt läbipõimunud, nii 
heas kui ka halvas mõttes vastastikuses sõltu-
vuses. Ka Finantsinspektsioon on 2019. aasta 

ehk aruandeperioodi lõpuks üks tihedaimalt Euroopa 
Liidu finantsjärelevalvete ja partnerasutustega seo-
tud Eesti asutusi. Meie koostöö võimaldab ühiselt 
piiriüleselt riske kaardistada ja juhtida. Lisaks annab 
lõimumine inspektsioonile kui väikseimale finants- 
järelevalveasutusele võimaluse rakendada maailma 
parimate hulka kuuluvaid metoodikaid ning panus-
tada oma oskusteavet nende väljatöötamisse. Nagu 
mündil on kaks külge, siis ka tihedal tööprotsesside 
koondumisel Euroopas on inspektsioonil senise koge-
muse põhjal välja tuua mõned küsitavused, näiteks 
raskesti juhitavad otsustusprotsessid, mis harvadel, 
kuid meie jaoks kahetsusväärsetel juhtudel ei pruugi 
alati tuua Eesti huvidega kokkulangevat tulemust, 
ning koormav bürokraatia. Aga siiski on finantsjärele- 
valveasutuste tihedam koostöö plussmärgiga, kuna 
see aitab kaasa veelgi kvaliteetsema järelevalve tege-
misele. Samas edasist üksikutest kaasustest ajen-
datud finantsjärelevalveliste pädevuste koondumist 
peaks tõsiselt kaaluma ja pigem tuleks senistel süs-
teemidel lasta pikemalt kokkumängu harjutada.
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2019. aasta märksõnadeks Balti riikide finants-
sektori, eriti aga just Eesti finantsturgude puhul 
on koondumine, kohandumine ja kasv. Euroopa 
keerukad ja mahukad eeskirjad toodavad kulusid, 
aga teisalt viib kasumi säilitamise soov finants- 
vahendajate tegevuse optimeerimiseni. 

Aruandeperioodi alguses jõudis lõpule Finants- 
inspektsiooni järelevalve all toimunud keeruline 
paljude erinevate pankade ühinemisprotsess, 
mille tulemusena sündis Eesti mõistes suurpank, 
mille peakontor on Eestis ja mis tegutseb ka Lätis 
ja Leedus. See tähendab, et nüüdsest seirame 
koostöös oma väliskolleegidega majanduse aren-
guid ka naaberriikides, et vajadusel astuda panga- 
järelevalvelisi samme riskide juhtimiseks nendes 
piirkondades. Ka kindlustusturgu iseloomustab 
koondumine. 

Suundumused rahvastiku struktuuris, digita-
liseerimine ja selle mõju majandusele ning juba 
eelnimetatud muutused õigusraamistikus esita-
vad finantsvahendajatele väljakutse kohanduda 
muutuvate oludega. Eestis võime täheldada regu-
leeritud finantsvahendajate ärimudelite stabiilsust 
ja head toimimist: pangandus on küllalt lihtne ja 
klassikaline hoiuste baasilt toimuv krediteerimine, 
kahjukindlustus on endiselt koondunud kohustus-
liku liikluskindlustuse, sõidukite kaskokindlustuse 
ja eluasemelaenude tagatiste kindlustamisele, 
fondiäri tugineb suuresti kohustuslikul pensioni-
süsteemil. Elukindlustus, investeerimisteenused 
ja pangavälised makseteenused veel otsivad oma 
kohta turul. 

Viimaste aastate jooksul pangandusturul toimu-
nud muutusi on hea kasvu hüppelauaks kasutanud 
ära just väiksemad pangad. Inspektsioon suunab 
panku varuma kapitali ning arendama kontrolli- 
organisatsioone, sest tulevaste võimalike riskide 
seemned külvatakse paraku just paremal, kiirema 
kasvu ajal. Finantsjärelevalve terava tähelepanu 
all on ka meie turuosaliste digitaalse finants- 
vahenduse valdkond, eesmärgiga tagada selle tõr-
geteta toimimine, ennetamaks võimalike intsiden-
tide  negatiivseid mõjusid Eestile. 

Finantsvahendajad, aga eriti pangad on pidanud 
aruandeperioodil investeerima ja muutma oma 
vastavuskontrolli. Lähimineviku rahapesuriskidest 
vabanemine inspektsiooni jõulise tegevuse tule-

musel on mõjutanud finantsvahendajaid ja raputa-
nud nad üles mugavustsoonist ning pannud otsima 
nüüdisaegsemat riskikontrollisüsteemi. Finants- 
inspektsioon rõhutab jätkuvalt nii pankadele kui 
ka teistele finantsvahendajatele, et tänapäevased  
kontrollimehhanismid peavad olema riskipõhised. 
Lihtsakoelised automaatsed süsteemid peaks 
olema nüüdsest finantsturu eilne päev, isegi aja-
lugu, kuna taolised süsteemid ei eralda terasid 
sõkaldest ja tekitavad tavaklientidele liigse haldus-
koormuse vormis arusaamatust ja nende klientide 
õigustatud rahulolematust, kelle riskiprofiil panga 
„tähelepanu“ ei peaks tingima.

Nullintresside tingimustes otsivad inimesed, 
kuidas oma säästud parimal moel teenima panna. 
See suunab neid oma raha paigutama järelevalve 
all mitteolevasse finantstööstusesse: hoiu-laenu-
ühistud, laenu- ja investeerimisplatvormid, krüpto- 
raha jmt, teadvustamata sellega kaasnevaid riske. 
Halvimal juhul lastakse ennast hullutada ilmsel-
getel kelmidel. Segmendi kohta laekuvate kae-
buste ja muu teabe alusel avaldame siin valjult ja 
kärtspunaseks värvituna: võite küll teenida, kuid 
samaväärselt võite ka kõik paigutatu kaotada! 
Vanarahvaski ütles, et üheksa korda mõõda ja üks 
kord lõika. Tervitame riigi tegevusi finantskuri- 
tegevust uurivate asutuste tugevdamisel, samuti 
rahaliste karistuste suurendamist finantssektoris 
ja vastava menetluse lihtsustamist. Meie arva-
tes on ühiskonna vaatest õiglasem lahend see, 
kui keskkonna usaldust või muud sellist ühisvara 
rikkunud finantsvahendajat ei „hellitata“, vaid rik-
kujalt piisavalt mõjusa trahvi näol tema tekitatud 
kahju sisse nõutakse.

Möödunud aruandeaastal oleme finantsjärele- 
valvajatena ikka ja jälle jõudnud küsimuseni, mil-
list finantsturgu me ühiskonnana soovime. Milline 
finantsvahendus teeniks Eesti majanduse ja ini-
meste huve kõige paremal moel? Kas praegune 
areng on hea või halb? Kas konkurents peaks olema 
tihedam? Kas oleme ühiskonnana valmis kandma 
kaasnevaid riske? Need teemad väljuvad kaugelt 
Finantsinspektsiooni seadusjärgsest mandaadist, 
on märksa laiemad ning suurema kaaluga. See-
tõttu kavatseme koostöös heade kolleegidega Eesti 
Pangast ja rahandusministeeriumist püstitatud 
küsimusi süsteemsemalt käsitleda. Peegeldused  
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käsitlusest saavad aga olema juba Finantsinspekt-
siooni järgmise aastaaruande osaks.

Finantsinspektsioon on muutnud organisat-
siooni ülesehitust õigusraamistiku ja finants-
turu struktuuri muutuste ajel, aga ka vajadusest 
kasutada ressursse veelgi tõhusamalt. Aruande- 
perioodi lõpus ühendasime faktiliselt Finants- 
inspektsiooni ja Tagatisfondi. Nüüdsest pakub 
Finantsinspektsioon Tagatisfondile vajalikke 
teenuseid koostöölepingu alusel. Ühiselt leiti, et 
Tagatisfondis ei ole mõistlik kriisivälisel ajal hoida 
käigus tervet aparaati.  

Finantsjärelevalve tegevus on eelkõige suuna-
tud professionaalsetele finantsvahendajatele. See 

tähendab, et peame hakkama saama ka meie ees 
seisvate kõige keerulisemate ülesannete lahen-
damisega. Viimast saab edukalt teha oma eri-
ala tippekspertide heas ning üksteist täiendavas 
koostöös. Oleme kasvava töömahuga paremaks 
toimetulekuks kaasanud 2020. aasta algusest 
juhatusse täiendava liikme, lähenemiste värsken-
damiseks roteerinud vastutusvaldkondi juhatuse 
liikmete vahel ning oskusteabe tõhusamaks juhti-
miseks moodustanud uued osakonnad.

Täname kõiki Finantsinspektsiooni töötajaid 
ja teisi kolleege, finantsjärelevalve subjekte ning 
teisi koostööpartnereid, et olete aidanud hoida 
Eesti finantsturgu stabiilsena ja ausalt toimivana!

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler (keskel) 
ning juhatuse liikmed Andres Kurgpõld ja Andre Nõmm
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Finantsinspektsioon on sõltumatu finants-
järelevalve ja kriisilahenduse asutus, mil-
lel on oma eelarve. Finantsinspektsioon 

tegutseb Eesti riigi nimel ning seisab hea selle 
eest, et reguleeritud finantsturg oleks stabiilne ja 
läbipaistev.

Finantsjärelevalve tegemisel ja finantskriiside 
lahendamisel lähtub inspektsioon avalikust huvist. 
Inspektsiooni tegevust ei rahastata riigieelarvest, 
vaid järelevalve- ja menetlustasudest, mida mak-
savad turuosalised, kelle üle inspektsioon järele-
valvet teeb.
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Finantsjärelevalve seisab hea selle eest, et finantssektor oleks stabiilne, usaldusväärne, läbipaistev ja 
tõhus. Samuti vähendab inspektsioon finantssektoris süsteemseid riske ja aitab oma pädevuse piires 
kaasa kuritegevuse tõkestamisele. Finantsinspektsioon toetab järelevalvet tehes Eesti rahasüsteemi 
stabiilsust. 

Finantsinspektsiooni kriisilahenduse funktsioon seisab selle eest, et pankade kriitilised funktsioonid 
jätkuksid selleks, et hoida ära finantsstabiilsuse kahjustamine olulises ulatuses, eelkõige vältida nega-
tiivse mõju edasikandumist finantssüsteemile tervikuna ning makse- ja arveldussüsteemidele. Finants- 
inspektsiooni roll on samuti vastavalt seadusele tagada hoiustajate, investorite ja muude klientide 
vahendite piisav kaitse.

Kriitilised funktsioonid on panga osutatavad makse- ja arveldusteenused ning muud teenused või 
tegevused, mille seiskumine või toimepidevuse oluline häire kahjustab või võib kahjustada finants-
turu toimimist, finantsstabiilsust või ka reaalmajandust või avaldada negatiivset mõju teistele finants- 
süsteemi osalistele.

Finantsinspektsioon teeb riiklikku järelevalvet tegevusloaga pankade, kindlustusseltside, kindlustus-
vahendajate, investeerimisühingute, fondivalitsejate, investeerimis- ja pensionifondide, makseasutuste, 
e-raha asutuste, krediidiandjate ja -vahendajate ning väärtpaberituru üle.

Finantsinspektsioon kuulub ühtsesse järelevalvemehhanismi, mis teeb kapitalijärelevalvet Euroopa 
Liidu õigustiku mõistes oluliste pankade ja nende kontsernide üle. Finantsinspektsioon kuulub ka üht-
sesse kriisilahendusnõukokku.

Finantsinspektsiooni tegevust kavandab ja kontrollib nõukogu. Asutuse tööd juhtis 2019. aastal kolme- 
liikmeline juhatus, kes langetas otsuseid häälteenamuse alusel. Alates 2020. aastast tegutseb juhatus 
neljaliikmelisena. 

STRATEEGIA AASTATEKS 2019–2021

Finantsinspektsiooni strateegia keskendub rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisele, ris-
kide paremaks juhtimiseks valmistumisele ja küberturvalisusele. Strateegia kujundamisel võeti aluseks 
eelmiste strateegiate koostamise ja täitmise kogemus, samuti turu- ja õiguslikud trendid. Arvestati 
Euroopa Liidu ja Eesti seadustest tulenevate ülesannete täitmise kohustuse ja peamiste partnerite stra-
teegiatega1. 

Strateegia võtmesõnad:
• Kaemus

Oleme mõjus ja kohanduv asutus.
• Kutsumus

Hoiame usaldust finantsturu vastu, tehes  
avalikes huvides finantsjärelevalvet ja  
lahendades finantskriise.

• Väärtused 
Kindlalt. Professionaalselt.  
Avatud meeltega.

1 Strateegiaga saab tutvuda Finantsinspektsiooni koduleheküljel.

https://www.fi.ee/et/finantsinspektsioon/finantsinspektsioonist/finantsinspektsiooni-strateegia-2019-2021
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NÕUKOGU LIIKMED VAHETUSID

Finantsinspektsiooni nõukogu kontrollib inspektsiooni juhtimist ja kavandab selle tegevust. Nõukogu 
koosneb kuuest liikmest. Rahandusminister ja Eesti Panga president kuuluvad nõukogusse oma ameti- 
koha alusel. 2019. aastal sai nõukogu esimeheks Martin Helme, sest temast sai rahandusminister, ja 
uueks nõukogu liikmeks Eesti Panga asepresident Maive Rute. Madis Müller sai 7. juunil Eesti Panga 
presidendiks ja temastki sai seetõttu ametikohajärgne nõukogu liige. 

Finantsinspektsiooni nõukogusse kuulusid 2019. aastal:

Toomas Tõniste  (esimees 29. aprillini), endine rahandusminister 

Martin Helme  (esimees alates 29. aprillist), rahandusminister

Ardo Hansson  Eesti Panga president (7. juunini)

Madis Müller  Eesti Panga asepresident ja alates 7. juunist Eesti Panga president

Rein Minka  Eesti Panga nõukogu liige

Veiko Tali   rahandusministeeriumi kantsler

Valdur Laid  maksu- ja tolliameti peadirektor

Maive Rute  Eesti Panga asepresident (alates 1. oktoobrist)

VASTAB JUHATUSE ESIMEES KILVAR KESSLER

Millised olid finantssektori suurimad ohud 2019. aastal?

Küberrisk ja IKT-süsteemide talitluspidevus. Mainerisk mineviku rahapesu tõttu. Määruste maht ja 
keerukus, turuosaliste võime neid oma tööprotsessidesse sõlmida. Samuti väiksemate turuosaliste 
kiire kasv.

Milline oli finantssektori tervis 2019. aasta lõpuks?

Väga hea! Siiski on selge, et järgmise probleemi seemned hakkavad idanema just heal ajal.

Millised olid möödunud aasta levinuimad petuskeemid ja finantskuriteod?

Finantsinspektsioon ei ole uurimisasutus, sestap ei ole meil kuritegevusest piisavalt head pilti. 
Kindlasti on tõusuteel sellised kelmused, kus inimeselt raha saamiseks luuakse ettekujutus, mis 
ei vasta tegelikkusele. Negatiivsete intressimäärade keskkond ja teenimissoov võimendavad seda. 
Igihaljad on ka huvide konfliktid olukordades, kus teenusepakkuja peaks eelistama kliendi huve, 
kuid peab tegelikult enda huve olulisemaks. 
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NÕUKOGU TEGEVUS

2019. aastal toimus viis nõukogu koosolekut, kus tehti muu hulgas järgmised otsused.

• Kinnitati Finantsinspektsiooni 2019. aasta aruanne

• Otsustati, et juhatus jätkab 2020. aastast neljaliikmelisena. Lisaks Kilvar Kesslerile  
(juhatuse esimees), Andres Kurgpõllule ja Andre Nõmmele nimetati juhatuse liikmeks  
Siim Tammer

• Nii nagu eelmisel aastalgi otsustati tagastada Finantsinspektsiooni 2018. aasta eelarve üle-
jääk (400 919,90 eurot) järelevalvesubjektidele

• Kinnitati Finantsinspektsiooni 2020. aasta eelarve summas 8 619 000 eurot

• Tehti rahandusministrile ettepanek kinnitada järelevalvetasu mahuosa määrad 2020. aastaks

• Nõukogu käsitles Finantsinspektsiooni strateegia 2016–2018 täitmist 

Lisaks andis Finantsinspektsiooni juhatus nõukogule regulaarselt ülevaateid oma tegevusest, finants-
sektori arengust ja Finantsinspektsiooni eelarve täitmisest.

JUHATUSE TEGEVUS

Finantsinspektsiooni juhatusse kuulusid juhatuse esimees Kilvar Kessler ning liikmed Andre Nõmm 
ja Andres Kurgpõld.

2019. aastal toimus 56 juhatuse koosolekut, kus tehti 86 juhtimisotsust, 99 haldusotsust, nende hul-
gas üheksa ettekirjutust. Järelevalvesubjektidele määrati rikkumiste eest kolm rahatrahvi, juhatus andis 
välja kolm tegevusluba ning rikkumiste tõttu tunnistas kehtetuks kolm tegevusluba ja keelas ühel juhul 
filiaalil Eestis tegutsemise. 

ORGANISATSIOON JA TÖÖTAJAD

Finantsinspektsiooni töötajaskonda iseloomustab hea kombinatsioon pikaajalise kogemusega ja 
pühendunud tippekspertidest ning viimastel aastatel asutuse kasvamisega lisandunud võimekatest 
noorspetsialistidest. 2019. aasta lõpu seisuga oli inspektsioonis 93 töötajat; lisaks neile oli seitsme töö-
taja tööleping peatunud. Töötajate keskmine vanus on 36,7 aastat ning tööstaaž 7,9 aastat. Aasta jook-
sul asus tööle 16 uut töötajat ja lahkus kuus töötajat.

Kvalifikatsiooni poolest moodustavad suurima osa kollektiivist finantsspetsialistid (analüütikud, audii-
torid), neile järgnevad juristid. Kõigil inspektsiooni töötajatel on kõrgharidus.

Finantsinspektsiooni töötajad täiendasid end 2019. aastal kokku 90 koolitusel ja konverentsil, millest 
pea pooled olid rahvusvahelised. Välismaiste koolituste osakaal on aasta-aastalt kasvanud. Valdkon-
niti moodustasid suurima osa järelevalvespetsiifilised koolitused (40%), järgnesid õigus- (18%) ja keele- 
koolitused (10%)

Inspektsioon on igal aastal pakkunud Eesti üliõpilastele praktikavõimalusi. 2019. aastal võõrustati 
kolme praktikanti: õigusosakonnas, väärtpaberituru valdkonnas ja uue tarbijaveebi minuraha.ee juuru-
tamisel. Üks praktikantidest asus pärast edukat praktikat inspektsiooni tööle. 

2019. aastal töötas Finantsinspektsioonis 30 meest ja 70 naist. Meeste osakaal töötajate hulgas on 
aja jooksul vähenenud. 
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ORGANISATSIOONI STRUKTUUR

Finantsinspektsiooni juhatusse kuulusid 2019. aastal juhatuse esimees Kilvar Kessler ning liikmed 
Andre Nõmm ja Andres Kurgpõld. 

Finantsinspektsiooni nõukogu otsuse kohaselt jätkas juhatus alates 1. jaanuarist 2020 neljaliikme-
lisena. Lisaks juhatuse esimehele Kilvar Kesslerile ja uuele juhatuse liikmele Siim Tammerile nimetas 
nõukogu järgnevaks ametiajaks juhatuse liikmeteks senised juhatuse liikmed Andre Nõmme ja Andres 
Kurgpõllu.

NÕUKOGU

ANDRES KURGPÕLD  
Juhatuse liige 

Kapitalijärelevalve  
divisjon 

Regulatsioonide ja  
aruandluse divisjon

IT-süsteemid 

Õigusosakond 

Saneerimisosakond 

Avalikud suhted  
ja tarbijaharidus 

Rahvusvaheline  
koostöö

Personalijuht 

Siseaudiitor 

Finantsteenuste 
järelevalve divisjon 

Turujärelevalve ja  
sunni divisjon

Siseteenuste 
osakond 

KILVAR KESSLER  
Juhatuse esimees 

ANDRE NÕMM  
Juhatuse liige 
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Eesti finantsturu struktuur ja riskide dünaamika, aga ka määruste sisu, keerukus ja maht on viimastel 
aastatel märkimisväärselt muutunud. Finantsinspektsiooni struktuurimuudatused aitavad kaasa ins-
pektsiooni strateegiliste eesmärkide paremale saavutamisele ning ausa finantsturu huvides jõuliste 
järelevalveliste sammude astumisele. Finantsinspektsiooni uus struktuur 2020. aastal on järgmine. 

TAGATISFOND LIIKUS FINANTSINSPEKTSIOONI JUURDE

2019. aastal sõlmis Finantsinspektsioon kokkuleppe Tagatisfondiga. Selle järgi pakub Finantsinspekt-
sioon Tagatisfondile teenuseid, mis aitavad Tagatisfondil oma eesmärke paremini täita, eelkõige kriisi- 
välisel ajal. Kahe organisatsiooni tegevuste ühendamisest tekib mastaabiefekt, mis aitab muu hulgas 
kulusid kokku hoida. Lisaks tekib sünergia kriisilahendusasutuse ja tagatisskeemi otsustusprotsesside 
vahel. Samuti pöörab Tagatisfond edaspidi suuremat tähelepanu pankade valmisolekule edastada Tagatis- 
fondile hoiuste hüvitamiseks vajalikke andmeid. Selleks korraldas Tagatisfond koos Finantsinspekt-
siooniga 2019. aastal erinevaid stressiteste, lähtudes EBA hoiuste tagamise skeemide stressitestide 
suunistest. Pankadega tehtud stressitestid näitasid, et pangad on võimelised seaduses ettenähtud täht-
aja jooksul komplekteerima vajalikud andmed ja need Tagatisfondile esitama. Tagatisfond jätkab koos 
Finantsinspektsiooniga vajalike stressitestide korraldamist.

NÕUKOGU

ANDRES KURGPÕLD  
Juhatuse liige 

Infotehnoloogia 
osakond 

Õigusosakond 

Raamatupidamine Administratiiv- 
osakond

Avalike ja rahvus- 
vaheliste suhete  

osakond

Personalijuht 

Siseaudiitor 

Finantsteenuste 
järelevalve osakond 

Riskide ja analüüsi 
osakond

Fondide ja  
kindlustusriskide  

osakond

Finantssektori 
infrastruktuuri  

osakond

Aruandluse ja teabe 
osakond

Ühingujuhtimise 
osakond

Rahapesu tõkestamise 
ja makseteenuste 

osakond

Innovatsiooni 
osakond

Sunni rakendamise 
osakond

KILVAR KESSLER  
Juhatuse esimees 

ANDRE NÕMM  
Juhatuse liige 

SIIM TAMMER  
Juhatuse liige 
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Pressikonverents Eesti Panga muuseumis, kus Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler räägib 
Danske Bankile tehtud ettekirjutusest, millega keelati panga filiaali tegevus Eestis.  
Foto: Liis Treimann / Äripäev

Finantsinspektsioon viis 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses kõikides Eestis tegutsevates 
pankades läbi erakorralise rahapesu tõkestamise alase kontrolli. 
Foto: Liis Treimann / Äripäev
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PANGANDUS JA KREDIIT
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Pangandus- ja krediidivaldkonnas kuuluvad 
Finantsinspektsiooni järelevalve alla pan-
gad, krediidivahendajad ja krediidiandjad. 

Pankade peamisteks tegevusteks on hoiuste või 
muude tagasimakstavate vahendite kaasamine 
avalikkuselt ning laenu andmine, krediidiandjatel 
seevastu üksnes laenu andmine. Krediidiandjad 
ja krediidivahendajad kuuluvad Finantsinspekt-
siooni järelevalve alla vaid juhul, kui nad annavad 
laenu tarbijale.
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SUURPANKADE JÄRELEVALVE TOIMUB KOOS EUROOPA KESKPANGAGA

Kui tegemist on Euroopa ühtse järelevalvemehhanismi (Single Supervisory Mechanism, SSM) mõis-
tes oluliste pankadega, siis vastutab nende kapitalijärelevalve eest Euroopa Keskpank koostöös euroala 
riikide kohalike järelevalveasutustega. Ühtse järelevalvemehhanismi põhiülesanne on tagada euroala 
pangandussüsteemi turvalisus ja usaldusväärsus, suurendada finantslõimumist ja -stabiilsust ning 
tagada järelevalve järjepidevus. SSMis teevad pankade üle järelevalvet järelevalverühmad, kuhu kuu-
luvad nii Euroopa Keskpanga kui ka Finantsinspektsiooni spetsialistid. Eestis olid 2019. aastal olulised 
pangad AS SEB Pank, Swedbank AS ja Luminor Bank AS. 

SSMi nõukogu võttis 2019. aastal vastu 1509 otsust, millest enamik puudutas konkreetsete pankade 
järelevalvet. 

2019. aastal kohtus SSMi järelevalvenõukogu 15 korral ning võttis vastu seisukohti, mis puudutasid 
ka Eestis tegutsevaid panku. Näiteks kiideti heaks Koduliisingule panga tegevusloa andmine ja Lumi-
nor Banki olulise osaluse omandamine. Luminor Bank sai lisaks loa emiteerida võlakirju. Anti heakskiit 
Luminor Bank AS, ASi SEB Pank ja Swedbank ASi SREPi otsustele. SREPi otsusega määratakse, kui 
palju ja millises kvaliteedis peavad pangad riskide katteks omama kapitali. Samuti hinnati, kas nende 
pankade juhatuse ja nõukogu liikmekandidaadid sobivad oma võimalikele ametikohtadele.

SUURIMAD MUUTUSED PUUDUTASID LUMINORI

2019. aasta algusest on Luminor Bank ASi peakontor asunud Eestis, kuid Lätis ja Leedus jätkab pank 
tegevust filiaalides. Selle muudatuse tõttu oli tarvis üle vaadata ka ühtse järelevalverühma töökorraldus.

SSMi reeglite kohaselt on ühtse järelevalverühma liikmed Euroopa Keskpank ja asukohariigi järelevalve- 
asutus ehk Eestis Finantsinspektsioon. Finantsinspektsiooni ettepanekul jätkasid Läti ja Leedu järele- 
valveasutuste esindajad rühma liikmetena, kuigi neil ei ole sellist kohustust. Läti ja Leedu liikmesus 
võimaldab paremini analüüsida Läti ja Leedu turgude riske ning toetab Baltimaade järelevalveasutuste 
koostööd. Nelja järelevalveasutuse koostöös valmis möödunud aastal ühine hinnang panga ärimudelile, 
juhtimissüsteemile, kapitaliseeritusele ja likviidsusele.

Lisaks põhjalikule regulaarsele järelevalvele lõppes 2019. aastal Luminor Bank ASi suhtes kaks olulist 
projekti. USA investeerimisfond Blackstone taotles luba omandada pangas koos kaasinvestoritega olu-
line osalus. Finantsinspektsioon ja Euroopa Keskpank menetlesid taotlust. Samuti koordineeris Finants- 
inspektsioon Balti riikide tasandil tehtavat koostööd Läti ja Leedu järelevalveasutustega, kes viisid 
samalaadset menetlust läbi seal asuvate Luminor Bank ASi tütarettevõtete suhtes.

Teine oluline toiming oli anda Luminor Bank ASile täiendav tegevusluba pandikirjade emiteerimiseks. 
Pandikirjaseadus jõustus 2019. aasta alguses ning Luminor Bank ASi taotlus oli Finantsinspektsiooni 
jaoks esimene selletaoline. See tähendas ka pandikirjaseaduse esmakordset rakendamist. Finants- 
inspektsioon viis toimingu läbi koostöös Euroopa Keskpangaga, olles ise juhtrollis. 2019. aasta lõpus 
otsustati, et Luminor Bank ASile antakse täiendav tegevusluba pandikirjade emiteerimiseks. See oli 
esimene selline luba, mis Eesti pangale on antud.

KUIDAS HINNATAKSE PANKADE RISKE?

Finantsinspektsioon hindab ja mõõdab vähemalt kord aastas iga panga ärimudeleid, juhtimissüsteemi 
ja riskiprofiili ning kapitaliseerituse ja likviidsuse piisavust. Finantsinspektsioon võib määrata pangale 
täiendava kapitalinõude, juhul kui üldkohaldatavast kapitalinõudest ei piisa, et katta konkreetse panga 
tegevusest tulenevaid riske. Väikepankade täiendavaks kapitalinõudeks kujunes 2019. aastal 56 miljonit 
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eurot, mis on nende puhul 37% võrra suurem kui reeglipärane kapitalinõue. Finantsinspektsiooni nõud-
misel sai suurpankade täiendavaks kapitalinõudeks 471 miljonit eurot, mis ületas üldkohaldatavat nõuet 
38% võrra. Kapitalinõuetes on suurima osakaaluga krediidiriski katteks hoitav kapital.

Finantsinspektsioon tõdes, et üldiselt on kõik pangad võimaliku krediidiriski suurenemise vastu suh-
teliselt hästi kapitaliseeritud. Arvestama peab aga seda, et kiiresti kasvavate tarbimislaenuportfellide 
puhul on peale kapitalipuhvrite oluline pankade valmisolek tegeleda võlahaldusega, juhul kui majandus- 
tsükkel pöördub ja probleemlaenude turg muutub praegusest märksa vähem aktiivseks.

MUUDATUSED ÕIGUSRAAMISTIKUS EELDAVAD PARANDUSI SISE-EESKIRJADES JA 
SISEKONTROLLISÜSTEEMIDES

Möödunud aastal tehti pankades kohapeal neli kontrolli, kokku 13 riskivaldkonnas. Kontrolliti sisekont-
rollisüsteemide, üldjuhtimise, riskijuhtimise ja -kontrolli ning vastavuskontrolli korraldust ja toimimist. 
Riskivaldkondadena hinnati krediidi-, operatsiooni- ja IT-riski juhtimise ning kontrolli korraldust. Samuti 
hinnati aruandluse toimimist ning juhtide ja võtmeisikute sobivust. Kontrollide käigus tegi inspektsioon 
70 tähelepanekut. Pangad esitasid selgitusi ja kommentaare ning olid kohustatud puudused kõrval-
dama. Peamiselt tegi Finantsinspektsioon tähelepanekuid ebapiisavate ja ebatäpsete sise-eeskirjade 
ning sisekontrollisüsteemi kohta. 

INFOTEHNOLOOGILISTE RISKIDE HINDAMINE

Igal aastal analüüsitakse pankade IT-riske ning võetud meetmeid (Supervisory IT Risk Assessment 
Process, SITRA), mille tulemused kajastuvad suuremas järelevalvelise hindamise protsessi lõppraportis.  
Protsess tugineb Euroopa Keskpanga metoodikal, mida alates 2019. aastast rakendatakse lisaks suur-
pankadele ka väikepankade puhul. Hinnangu aluseks on järelevalvelise tegevuse käigus saadud infor-
matsioon. Kuigi pankade IT-lahendused on keerukad, pankadel on suur sõltuvus tehnoloogiast, e-kana-
litest ning välistest teenusepakkujatest, on IT-riskid pigem hästi kontrollitud.

Lisaks analüüsiti pankade sõltuvust elutsükli lõppu jõudnud toodetest/tarkvarast ja pärand- 
süsteemidest, seonduvaid protsesse kaasnevate riskide maandamiseks ning nõrkuste kõrvaldamiseks. 
Liiga suur hulk eelnimetatud lahendusi võib pangale kaasa tuua riske (turvalisus, kokkusobimatus, usaldus- 
väärsuse vähenemine, aegunud/ebapiisav funktsionaalsus, maksumus, jne). Pankades on üldiselt raken-
datud protsessid ja lahendused, mille kaudu jälgitakse sõltuvust EOL- ja pärandsüsteemidest, pai-
galdatakse vajalikke versiooniuuendusi ja turvapaikasid. Samuti on üldiselt planeeritud ajakava ning 
tegevused aegunud lahenduste kõrvaldamiseks või seonduvate riskide maandamiseks. Samas vajavad 
seonduvad protseduurid ning toimingute ajakohasus kohati parandamist.  

Tavapärase kvartalianalüüsi käigus analüüsiti muu hulgas pankade äritegevuse katkestuste ja  
süsteemiriketega seonduvaid intsidente ja kahjujuhtumeid. Tehtud analüüsid näitavad, et ärikatkes-
tuste ja IT-intsidentide tase on olnud enamiku pankade jaoks pigem stabiilne. Intsidentide arv kasvas 
märkimisväärselt pigem pankades, kus tehakse suuremaid IT-alaseid ümberkorraldusi. Äritegevuse kat-
kestuste ja süsteemiriketega seonduvate kahjujuhtumite arv ja kahjud olid suhteliselt väikesed.

Vähem oluliste pankade turul tehti möödunud aastal Danske Bank A/Sile ettekirjutus, millega Finants- 
inspektsioon keelas pangal Danske Bank A/Si Eesti filiaali kaudu Eesti turul tegutsemise ning kohustas 
panka võõrandama filiaali kaudu sõlmitud laenulepingud. Selle tagajärjel omandas Danske Bank A/Si 
Eesti filiaali eraisikutest klientide laenuportfelli AS LHV Pank. Finantsinspektsioon jälgis protsessi ja 
suhtles klientide kaitseks aktiivselt nii Danske Bank A/Si kui ka ASi LHV Pank esindajatega. Samuti 
hoidis inspektsioon protsessi kuluga kursis Euroopa Keskpanka. 
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Finantsinspektsioon arendas 2019. aastal tunduvalt edasi rahapesu tõkestamise alast rahvusvahelist 
koostööd. Finantsinspektsioon oli Põhja- ja Baltimaade finantsjärelevalveasutuste koostöövõrgustiku üks 
asutajatest. Seoses sellega kasvas võrreldes 2018. aastaga märkimisväärselt ka välisriikide järelevalve- 
asutustega kohtumiste arv. 2019. aastal toimunud ligikaudu 250st rahapesu tõkestamise teemal peetud 
kohtumisest olid 60 just välisriigi järelevalveasutustega; seda oli kaks korda rohkem kui aasta varem. Rahvus- 
vahelisse rahapesu vastasesse võitlusesse panustas otseselt ka Finantsinspektsiooni rahapesu tõkesta-
mise osakonna juht, kes kandideeris Euroopa Nõukogu rahapesu vastu võitlemisega tegeleva eksperdi- 
komitee Moneyval juhtivale ametikohale. 

Finantsinspektsiooni tegemistele rahapesu tõkestamise valdkonnas andsid 2019. aastal hinnangu nii 
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsioon (OECD) kui ka Euroopa Komisjon. 16. aprillil otsustas EBA, et Finantsinspektsioon ei 
rikkunud Danske Bank A/Si üle järelevalvet tehes Euroopa Liidu õigust. Samuti ei andnud EBA soovi-
tusi olemasolevat järelevalvekorraldust muuta. Finantsinspektsiooni tegevust hindas pärast 2019. aasta 
missiooni positiivselt IMF, kes märkis muu hulgas, et Finantsinspektsioon oli üks esimesi asutusi, kes 
rakendas rahapesu tõkestamise järelevalves riskipõhise lähenemise põhimõtteid.

FINANTSINSPEKTSIOON KEHTESTAS PANKADELE ETTEVAATAVAD  
KAVAD, MIDA RAKENDADA HALBADEL AEGADEL

Finantsinspektsiooni üks eesmärke on vältida pankade võimalikust maksejõuetusest tulenevat nega-
tiivset mõju finantsstabiilsusele ning kaitsta avaliku sektori, hoiustajate, investorite ja teiste klientide 
vahendeid.

RAHAPESU JÄRELEVALVE SAI VÕIMSUST JUURDE

Rahapesu järelevalve tõhustamiseks loodi Finantsinspektsiooni juurde eraldi osakond, kuhu värvati 
uusi töötajaid ja milles töötas 2019. aasta lõpu seisuga seitse inimest. Seega kasvas rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvega tegelevate töötajate arv aastaga ligi poole võrra.

Finantsinspektsioon tegi 2019. aastal rahapesu tõkestamise valdkonnas kokku kuus kohapealset 
kontrolli, 15 erakorralist järelepärimist ja 146 kaugkontrolli. Lisaks korraldas Finantsinspektsioon 
rahapesu tõkestamise teemal viis infopäeva, kohtus turuosalistega ligikaudu 60 korral ning osales 
kümme korda Eesti Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonna koosolekutel. Kõige suuremat 
tähelepanu said järelevalvesubjektide ja kontrollitoimingute suhtarvu arvestades pangad (viis koha-
pealset kontrolli, 15 erakorralist järelepärimist ja 31 kaugkontrolli) ning investeerimisühingud (üks 
kohapealne kontroll ja viis kaugkontrolli). 

RAHAPESURISKID ON PANGANDUSES VÄHENENUD

Üks olulisemaid järelevalvetegevusi rahapesu tõkestamise valdkonnas oli 2019. aasta aprillis lõpe-
tatud erakorraline järelevalvemenetlus, millega hinnati pangandussektori riske 2019. aastal ning 
võrreldi neid hetkega, mil Finantsinspektsiooni uus juhatus 2014. aastal rahapesu tõkestamise järele- 
valvet tublisti hoogustas. Kontrolli lõppedes järeldas finantsjärelevalve, et Eesti panganduses on 
mitteresidentide teenindamisega seotud riskid märkimisväärselt vähenenud: valdavat osa pangan-
dusest suur rahapesurisk ei ohusta. 2019. aastal keskendutakse teenuste osutamisel enamjaolt 
kohalikele või nendega seotud äri- ja eraklientidele. Mitteresidentide osakaal on panganduses 
2014. aasta lõpust alates langenud 19,1%lt 10,0%le (2019. aasta lõpu andmed). Sealjuures on see 
vähenenud eelkõige väga suure riskiga jurisdiktsioonide (sh madala maksumääraga territoorium) 
arvelt, 8,5%lt 0,3%le. Väljastpoolt Euroopa Liitu pärit klientide hoiuseid oli pangandussektoris 
2019. aasta lõpus täpselt 1%, kuid 2014. aasta lõpus oli neid 11,4%.
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2019. aastal koostas, täiendas ja ajakohastas Finantsinspektsioon koostöös teiste riikide kriisilahendus- 
asutustega Eestis tegutsevate oluliste pankade kriisilahenduskavasid.

Lisaks oli 2019. aasta lõpu seisuga Finantsinspektsioon koostanud ja ajakohastanud kõigi Ees-
tis tegutsevate vähem oluliste pankade kriisilahenduskavasid. Vähem olulistele pankadele seati oma- 
vahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuded. Peale selle alustas inspektsioon kriisilahendus- 
kavade koostamist ning omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude seadmist Eestis tegutse-
vatele investeerimisühingutele. 

Kuna Põhja- ja Baltimaade pangandussektorid on tihedalt seotud, korraldati 2019. aastal Põhja- ja 
Baltimaade finantskriisiharjutus, mille käigus lahendati kaks nädalat kestvat hüpoteetilist kriisi. Har-
jutuse peamine eesmärk oli hinnata ja tõhustada Põhja- ja Baltimaade asutuste kriisihaldusvõimet ja 
oskust teha piirkondlikku koostööd.

TARBIJATELE TULEB LAENU ANDA VASTUTUSTUNDLIKULT

Vastutustundliku laenamisega seotud nõuete täitmise riskantsust näitab viivislaenude osakaal ehk 
see, kui suures mahus jäävad tarbijad laenu võtmisel tagasimaksetega hätta. See võib viidata ka asja-
olule, et laenuandja on laenu andes rikkunud vastutustundliku laenamise, sealhulgas krediidivõimelisuse 
hindamise nõudeid. Selgitamaks laenuandja tegevust viivislaenude puhul, näiteks nõuete loovutamisel 
kolmandatele isikutele, teiste seas inkassofirmadele, tegi Finantsinspektsioon aasta esimesel poolel 71 
tarbijakrediidipakkujas kaugkontrolli. Kontrollidega tuvastas Finantsinspektsioon, milliste viivislaenude 
osakaal oli kasvanud. Kogutud info põhjal otsustab inspektsioon, milline tarbijakrediidi pakkuja vajab 
tähelepanelikumat järelevalvet.

Kohapealse kontrolli vastutustundliku laenamise nõuete täitmise kohta viis Finantsinspektsioon  
2019. aastal läbi kolmes tarbijakrediidi pakkujas. Kontrolli tagajärjel koostati ettekirjutus ühele tarbi-
jakrediidi pakkujale.

Ettekirjutusega nõuti, et sise-eeskirjad viidaks seadusega kooskõlla. Selle eesmärk oli tagada, et  
tarbijakrediidi pakkuja kontrolliks piisavalt hoolikalt tarbijate esitatud andmeid.

Möödunud aastat iseloomustas see, et laenuandmise valdkonna järelevalves pandi suuremat rõhku 
järelevalvelise info kogumisele, et saada parem ülevaade turul valitsevatest probleemidest. Selle info 
saamiseks kohtus inspektsioon aasta teisel poolel Eesti Võlanõustajate Liiduga. Võlanõustajad puutu-
vad kokku klientidega, keda vastutustundliku laenamise põhimõtted kõige rohkem mõjutavad. 

TEGEVUSLUBADE ANDMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

2019. aasta üks olulisi Euroopa Keskpanga ja Finantsinspektsiooni vahelisi koostööprojekte oli Holm 
Bank ASile panga tegevusloa andmine. Selle menetluse käigus vahetas Finantsinspektsioon Euroopa 
Keskpangaga arvukalt hinnanguid ja pidas telefonikonverentse.

Finantsinspektsioon andis 2019. aastal välja ühe krediidiandja ja ühe krediidivahendaja tegevus-
loa. Finantsinspektsiooni veebilehel olevast nimekirjast kustutati juhatuse otsuse alusel krediidiandja 
CP Vara AS. Kehtetuks tunnistati krediidiandja Blond Finance OÜ tegevusluba, seda samuti juhatuse 
otsuse alusel.

Finantsinspektsioon andis ASile Inbank loa ühineda Leedus tegutseva finantseerimisasutusega Akcinė 
bendrovė „Mokilizingas“ (9. detsember 2019). 

Euroopa Keskpank andis Luminor Bank ASile täiendava tegevusloa pandikirjade emiteerimiseks  
(18. detsember 2019).
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PIIRIÜLESTE TEENUSTE OSUTAMINE EESTI ÄRIÜHINGUTE SEAS

2019. aastal soovis piiriülest teenust osutada viis panka.

Lisaks teavitas üks krediidiandja enda soovist pakkuda rahvusvahelisi teenuseid Eestist välja. Monefit 
Estonia OÜ soovis osutada rahvusvahelisi teenuseid Rumeenia Vabariigis, Norra Kuningriigis ja Itaalia 
Vabariigis ning pakkuda hüpoteeklaene eluaseme ja muud tüüpi kinnisvara soetamiseks Euroopa Liidu 
riikides. 

EESTI ÄRIÜHINGULE VÄLISRIIGIS FILIAALI ASUTAMISE,  
MUUTMISE JA SULGEMISE LOA VÄLJASTAMINE

Finantsinspektsioon andis 2019. aastal loa välisriigis filiaali asutamiseks kahele Eesti pangale. Üks pank 
muutis lepinguriigis asutatud filiaali tegevuskava ning teine pank lõpetas oma filiaali tegevuse lepinguriigis.

Sektor ja äriühing Finantsinspektsiooni juhatuse otsus Kuupäev

Krediidiandja

Monefit Estonia OÜ Anti täiendav tegevusluba tegutseda hüpoteekkrediidiandjana 08.07.2019

Krediidivahendaja

Montonio Finance OÜ Väljastati krediidivahendaja tegevusluba 01.07.2019

Sektor ja äriühing Finantsinspektsiooni juhatuse otsus

Piiriülese teenuse 
osutamise õiguse 

saamise aluseks oleva 
otsuse tegemise 

kuupäev

AS Inbank

Väljastati luba piiriüleste teenuste osutamiseks Madal-
maade Kuningriigis 21.01.2019

Väljastati luba piiriüleste teenuste osutamiseks Leedu 
Vabariigis 17.06.2019

Väljastati luba piiriüleste teenuste osutamiseks Läti Vaba-
riigis 15.07.2019

AS LHV Pank Väljastati luba piiriüleste teenuste osutamiseks Hispaania 
Kuningriigis ja Madalmaade Kuningriigis 13.05.2019

Coop Pank aktsiaselts Väljastati luba piiriüleste teenuste osutamiseks Hispaania 
Kuningriigis ja Madalmaade Kuningriigis 05.08.2019

AS Swedbank

Koostöös Euroopa Keskpangaga väljastati luba piiriüleste 
teenuste osutamiseks Rootsi Kuningriigis, Taani Kuning-
riigis ja Norra Kuningriigis

13.08.2019

Väljastati luba piiriüleste teenuste osutamiseks Läti Vaba-
riigis, Leedu Vabariigis ja Soome Vabariigis 19.08.2019

Holm Bank AS Väljastati luba piiriüleste teenuste osutamiseks Saksamaa 
Liitvabariigis ja Austria Vabariigis 02.10.2019
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Sektor ja 
äriühing Finantsinspektsiooni juhatuse otsus või äriühingu teavitus Kuupäev

Pangad

AS LHV Pank

Väljastati luba filiaali asutamiseks Suurbritannia ja Põhja-liri 
Ühendkuningriigis kui kolmandas riigis juhul, kui Suurbritannia ja 
Põhja-liri Ühendkuningriigist saab Euroopa Liidust välja astudes 
kolmas riik

04.02.2019

Bigbank AS
Väljastati luba Läti Vabariigis asutatud filiaali  
tegevuskava muutmiseks

11.03.2019

AS Inbank Väljastati luba filiaali asutamiseks Leedu Vabariigis 09.09.2019

Bigbank AS
Väljastati luba filiaali tegevuse lõpetamiseks  
Hispaania Kuningriigis

02.10.2019

VÄLISRIIGI ÄRIÜHINGUTE FILIAALIDE ASUTAMINE JA MUUTMINE NING FILIAALIDE 
TEGEVUSE LÕPETAMINE EESTIS

RAHVUSVAHELISTE FINANTSTEENUSTE PAKKUMINE EESTIS

Finantsasutused, kes tegutsevad Euroopa Majanduspiirkonna riigis ja soovivad pakkuda Eestis rahvus- 
vahelisi teenuseid, ei pea selleks taotlema Finantsinspektsiooni tegevusluba. Nad võivad alustada Ees-
tis tegevust siis, kui nende emamaa järelevalveasutus on edastanud Finantsinspektsioonile vajaliku  
teavituse. 

Sektor ja äriühing Finantsinspektsiooni juhatuse otsus 
või äriühingu teavitus

Juhatuse otsuse 
või teavituse edas-

tamise kuupäev

Pangad

Folkefinans ASi Eesti filiaal Filiaali tegevuskava muutmine 20.05.2019

Nordea Bank Abp Eesti filiaal Filiaali tegevuskava muutmine 10.06.2019

Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal Filiaali tegevuse lõpetamine 23.09.2019

Nordea Bank Abp Eesti filiaal Filiaali tegevuskava muutmine 02.10.2019

Nordea Bank Abp Eesti filiaal Filiaali tegevuskava muutmine 25.11.2019

Danske Bank A/Si Eesti filiaal Filiaali tegevuse lõpetamine 02.12.2019

Scania Finans AB Eesti filiaal Filiaali tegevuse lõpetamine 10.12.2019

Rahvusvaheliste teenuste pakkujad Eestis Arv 2018. aasta lõpus Arv 2019. aasta lõpus

Pangateenused 351 372

Krediidivahendamine 22 33
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KINDLUSTUS
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Finantsinspektsioon teeb riiklikku järele-
valvet Finantsinspektsioonilt tegevusloa 
saanud kindlustusseltside ja kindlustus- 

vahendajate üle. 

Finantsinspektsioon tegi 2019. aastal kõikide 
kindlustusseltside kohta riskianalüüsi ja koos-
tas selle põhjal SRP aruande. Aruandes hinnati  
kindlustusseltside ärimudeli strateegiat, juhtimis-
süsteemi, finantspositsiooni, kindlustus- ja turu-
riske ning kindlustusseltside võimet neid riske 
jätkusuutlikult juhtida. 

Kohapeal kontrolliti ühte kindlustusseltsi. Kont-
rolli tulemusena tuvastati mitu puudust juhtimise 
korralduses ja võtmefunktsioonide töös, kapitali-
nõuete arvutusmetoodikas ning aruannete koos-
tamise ja esitamise protsessis. Inspektsioon koos-
tas ettekirjutuse, mille järgi tuleb kõik puudused 
kõrvaldada ja süsteemi parandada, et tulevikus 
sarnaseid vigu vältida.

SEB Elu- ja Pensionikindlustus sai 2019. aas-
tal Finantsinspektsioonilt loa ühineda samasse 
gruppi kuuluva Läti ja Leedu elukindlustusseltsiga 
ning jätkab tegevust filiaalina kindlustusandjas, 
mille peakontor asub Lätis. Samasuguse protsessi 
soovib läbi teha Seesam Insurance, kes jätkaks 
tegevust Compensa VIG filiaalina kindlustusand-
jas, mille peakontor on Leedus. Teenust tuleb pak-
kuda filiaali asukohariigis kehtivate reeglite järgi. 

Vastavalt 2019. aastal toimunud seaduse- 
muudatustele on võimalik asutada kindlustus-
andja ka ühistulises vormis. Tulundusühistule 
hakkavad kehtima samad nõuded nagu aktsia- 
seltsile või Euroopa äriühinguna tegutsevatele 
kindlustusandjatele. Mõned kindlustusandjad on 
juba avaldanud huvi turule siseneda. 
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Tegevusload

Lätis tegutsev elukindlustusselts Apdrošināšana akciju sabiedrība „SEB Dzīvības apdrošināšana“ sai 
4. novembril 2019 loa ühineda Eesti elukindlustusandjaga AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus ning Lee-
dus tegutseva elukindlustusandjaga UAB „SEB gyvybės draudimas“.

KINDLUSTUSVAHENDAJATE NIMEKIRJA KANDMINE JA KUSTUTAMINE

Eestis tegutsevad kindlustusvahendajatena kindlustusmaaklerid ja kindlustusagendid. 

2019. aasta lõpu seisuga oli Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja kindlustusmaak-
lerina kantud 40 kindlustusmaaklerit. Samuti tegutses Eestis 2019. aasta lõpu seisuga seitse välisriigi 
kindlustusmaakleri filiaali. 

Kindlustusmaakler esindab kindlustusvõtja huve. Finantsinspektsioon kandis 2019. aastal kindlustus-
vahendajate nimekirja kolm kindlustusmaaklerit ja kustutas nimekirjast neli kindlustusmaaklerit.

Kindlustusagent esindab kindlustusandja huve ja vahendab tema teenuseid. Kindlustusagendi kan-
nab kindlustusvahendajate nimekirja kindlustusandja, keda agent esindab.

RAHVUSVAHELISE TEENUSE PAKKUMISE LOA ANDMINE

Finantsinspektsioon andis 2019. aastal ühe Baltimaade kindlustusandjate rahvusvahelise ühinemise loa.

Finantsinspektsioon andis 2019. aastal loa osutada rahvusvahelisi teenuseid ühele kindlustusmaakle-
rile ja ühele kindlustusagendile. Ühe kindlustusmaakleri puhul muudeti algset teavitust teenuse liikide 
kohta.

Kindlustusmaakler Finantsinspektsiooni juhatuse otsus Kuupäev

Insta Insurance Broker OÜ Kustutada kindlustusvahendajate nimekirjast Kustutamise kuupäev:  
22.01.2019

Luminor Kindlustusmaakler OÜ Kustutada kindlustusvahendajate nimekirjast Kustutamise kuupäev: 
06.06.2019

Adele Kindlustusmaakler OÜ Kanda kindlustusvahendajate nimekirja Kande tegemise kuupäev: 
31.07.2019

K.Kindlustusmaakler OÜ Kustutada kindlustusvahendajate nimekirjast Kustutamise kuupäev:  
23.08.2019

Coop Kindlustusmaakler AS Kanda kindlustusvahendajate nimekirja Kande tegemise kuupäev: 
29.11.2019

OÜ INZMO Support, endise 
nimega OÜ INZMO  
Kindlustusmaakler

Kustutada kindlustusvahendajate nimekirjast Kustutamise kuupäev:  
12.12.2019

InPro Insurance Brokers OÜ Kanda kindlustusvahendajate nimekirja Kande tegemise kuupäev: 
30.12.2019

Sektor ja äriühing Finantsinspektsiooni juhatuse otsus
Kuupäev, mil anti 

rahvusvahelise 
teenuse osutamise 

õigus 

Kindlustusvahendaja

AVC Advisory Kindlustusmaakler OÜ Väljastada teatis rahvusvahelise teenuse osuta-
mise muudatustega kõigis EMÜ riikides 02.04.2019 

Kominsur Kindlustusmaakler AS Väljastada teatis rahvusvahelise teenuse osuta-
miseks Bulgaarias 13.06.2019

Cachet OÜ (kindlustusagent) Väljastada teatis rahvusvahelise teenuse osuta-
miseks Lätis 19.12.2019
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Finantsinspektsioon andis 2019. aastal rahvusvaheliste teenuste osutamise loa ühele kindlustusandjale.

EESTI ÄRIÜHINGULE VÄLISRIIGIS FILIAALI ASUTAMISE JA SULGEMISE LOA ANDMINE

Finantsinspektsioon väljastas 2019. aastal loa asutada välisriigis filiaal ühele Eesti kindlustusagendile. 

VÄLISMAISE FILIAALI ASUTAMINE JA FILIAALI TEGEVUSE LÕPETAMINE EESTIS

Finantsasutused, kes tegutsevad Euroopa Majanduspiirkonna riigis ja soovivad asutada Eestisse 
filiaali, ei pea selleks taotlema Finantsinspektsiooni tegevusluba. Nad võivad alustada Eestis tegevust 
siis, kui nad on oma finantsjärelevalveasutuse kaudu teavitanud sellest Finantsinspektsiooni ja esitanud 
kõik vajalikud andmed ja dokumendid. Seaduses ettenähtud juhtudel võib Finantsinspektsioon vaja-
duse korral teha otsuse või teavituse, millega ta määrab avalikes huvides rakendatavad nõuded, mida 
äriühing peab Eestis järgima. Sellise otsuse teeb Finantsinspektsioon teatavaks päritoluriigi finants- 
järelevalveasutusele.

Välisriigi äriühingute filiaalidest lõpetas Eestis tegevuse kindlustusmaakleri BALTO LINK UADBB 
Eesti filiaal, mis kustutati kindlustusvahendajate nimekirjast 26. veebruaril 2019.

RAHVUSVAHELISTE FINANTSTEENUSTE PAKKUMINE EESTIS

Finantsasutused, kes tegutsevad Euroopa Majanduspiirkonna riigis ja soovivad osutada Eestis rah-
vusvahelisi teenuseid, ei pea selleks taotlema Finantsinspektsiooni tegevusluba. Nad võivad alustada 
Eestis tegevust siis, kui nende emamaa järelevalveasutus on edastanud Finantsinspektsioonile vajaliku 
teavituse. 

Sektor ja äriühing Finantsinspektsiooni juhatuse otsus Kuupäev, mil anti rahvusvahelise 
teenuse osutamise õigus

Kindlustusandja

If P&C Insurance AS Väljastada teatis rahvusvahelise teenuse 
osutamiseks Tšehhis 19.08.2019

Sektor ja äriühing Finantsinspektsiooni juhatuse otsus või äriühingu 
teavitus

Teatise väljastamise 
kuupäev

Kindlustusagent

Luminor Bank AS Väljastada teatis filiaali asutamiseks Lätis 26.02.2019

Rahvusvaheliste teenuste pakkujad Eestis Arv 2018. aasta lõpus Arv 2019. aasta lõpus

Kahjukindlustusteenused 470 490

Elukindlustusteenused 111 115

Kindlustusmaakleri teenused 1172 1346

Kindlustusagendi teenused 1498 635

Sektor ja äriühing Kuupäev, mil anti rahvusvahelise teenuse osutamise õigus

Kindlustusmaakler

EDRAUDA, UADBB Eesti filiaal 04.06.2019
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MAKSE- JA E-RAHA TEENUSED
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Märksõna 2019. aasta makseasutuste 
turul on kahtlemata avatud pangan-
dus, mis teeb ühelt poolt inimeste elu 

mugavamaks, kuid nõuab kindlasti, et tarbijad 
oleksid oma rahaasjade ajamisel hoolsamad. Ava-
tud pangandus võimaldab tänu uutele teenuse- 
pakkujatele ja lahendustele kasutada vaid ühte 
teenusepakkujat, et näha eri teenusepakkujate 
juures avatud kontode seise või algatada nendelt 
kontodelt makseid. 

Avatud pangandus tähendab sedagi, et Eesti 
makseteenuste maastikule ilmub aina rohkem 
teenusepakkujaid teistest liikmesriikidest, aga ka 
nende pakutavaid pangakaarte ja rahaülekannete 
tegemise võimalusi. Selline teenuste vaba liiku-
mine soodustab küll konkurentsi ja teeb teenuse 
tarbimise paremaks ja mugavamaks, kuid nende 
ettevõtete üle teeb järelevalvet nende päritoluriik. 
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MAKSED MUUTUSID TURVALISEMAKS

2019. aasta septembris hakkasid Eestis kehtima 
Euroopa makseteenuste direktiivi PSD2 ehk ava-
tud panganduse sätted, millega täpsustati kliendi 
tugeva autentimise ja turvalise teabevahetuse 
nõudeid. Direktiivi eesmärk on edendada innovat-
siooni ja arendada elektrooniliste maksete turgu 
nõnda, et turg oleks avatud ettevõtetele, kes paku-
vad maksete algatamise ja kontoteabe teenuseid. 
Teisisõnu peavad makseteenuse pakkujad jagama 
kliendi infot ka teiste ettevõtetega, kui klient on 
selleks nõusoleku andnud. 

Makseid töötlevad pangad ja makseasutu-
sed lõpetasid seaduse nõuete tõttu nõrkade  
autentimisvahendite ehk paroolikaartide kasuta-
mise 2019. aasta alguses ja läksid oma e-kanalites 
üle tugevatele autentimisvahenditele (ID-kaart, 
smart-ID, mobiil-ID ja PIN-kalkulaator).

Kuna e-kaubanduses domineerivad endiselt 
krediitkaardimaksed, pakkus Euroopa Pangandus- 
järelevalve (European Banking Authority, EBA) 
möödunud aasta juunis välja ka nende maksete 
turvalisema autentimise. Hiljemalt 2020. aasta 
lõpuks peavad autentimised olema turvalisemad. 
Üleminekuajal kogub inspektsioon igas kvartalis 
infot oma riigis tegutsevate makseteenusepakku-
jate autentimisvahendite olukorra kohta.

IGA TEENUSEPAKKUJA EI PEA 
TEGEVUSLUBA TAOTLEMA

Teatud makseteenuste pakkujatel ei ole kohus-
tust tegevusluba taotleda. Sellised erandid on 
kehtinud makseasutuste ja e-raha asutuste sea-
duse jõustumisest saati. Alates 2019. aastast pea-
vad Finantsinspektsiooni teavitama need teenuse- 

pakkujad, kelle eelmise aasta maksetehingute 
kogusumma on suurem kui üks miljon eurot, kuid 
kes pakuvad teenust piiratud viisil.

Finantsinspektsioon registreerib need teenuse- 
pakkujad oma kodulehel või esitab neile põhjen-
datud arvamuse, miks neile ei kehti erand, mis 
välistaks nende tegevuse maksetehingute ja 
-teenuste hulgast. Finantsinspektsioon menetles 
2019. aastal või jätkab 2020. aastal kümne sel-
lise teavituse menetlemist. Nimetatud teavitamis- 
kohustuse kohta avaldas Finantsinspektsioon 
juba 2018. aastal oma kodulehel märgukirja, mil-
lega annab juhiseid, kuidas koostada teavitami-
sele eelnevat analüüsi ja kohustuslikku teadet.

MIS ON E-RAHA ASUTUS?

E-raha asutus on aktsiaselts või osaühing, kes 
väljastab enda nimel e-raha ja kellel on selleks 
vastav tegevusluba. E-raha on elektrooniliselt 
(kaardil, seadmel, arvutis, mobiiltelefonis vmt 
kandjal või programmis) säilitatav väärtus, mis 
väljendab vastu võetud raha summat. 

TEGEVUSLOAD

Finantsinspektsioon tunnistas 2019. aastal keh-
tetuks kolme makseasutuse tegevusloa.

E-raha asutus inHouse Pay AS sai e-raha asu-
tuse tegevusloa 9. septembril 2019. 
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Finantsinspektsiooni rahapesu tõkestamise teemaline pressibriifing. Fotol juhatuse liige Andre Nõmm, 
esimees Kilvar Kessler ja divisjoni juht Matis Mäeker.
Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Finantsinspektsioon viis 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses kõikides Eestis tegutsevates pankades läbi erakorra-
lise rahapesu tõkestamise kontrolli. Tulemusi tutvustavad pressikonverentsil Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre 
Nõmm, esimees Kilvar Kessler ja inspektsiooni rahapesu tõkestamise ekspert Matis Mäeker. 
Foto: Liis Treimann / Äripäev
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INVESTEERIMINE
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Finantsinspektsioon teeb riiklikku järeleval-
vet Finantsinspektsioonilt tegevusloa saa-
nud investeerimisühingute, fondivalitsejate, 

investeerimis- ja pensionifondide ning väärtpaberi- 
turu üle. Eestis tegutsevate investeerimisühin-
gute filiaalide üle teeb esmast järelevalvet nende  
päritoluriigi järelevalveasutus. Rahvusvaheliste 
investeerimisteenuste pakkujate üle teeb järele-
valvet üksnes nende päritoluriigi järelevalveasutus.
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FONDIVALITSEJAD PIDID ANDMA ROHKEM ARU 

Fondivalitsejate puhul oli Finantsinspektsiooni fookuses 2019. aastal finantsseisundi hindamine, oma-
vahendite nõude täitmine, tegevuse järjepidevus ja pensionifondi valitsejatele avalduva potentsiaalse 
mõju analüüs teise pensionisamba võimaliku reformi eel.

Omavahendite nõude tõhusama jälgimise tagamiseks ja kontrolliks on Finantsinspektsioon keh-
testanud kahele fondivalitsejale täiendava aruandluskohustuse. Lisaks saatis Finantsinspektsioon  
2019. aasta esimesel poolel kõigile fondivalitsejatele märgukirja, millega tuletas meelde, et turuosalisel 
on teavitamiskohustus, kui omavahendid on langenud rohkem kui 5% või alla lubatud miinimumnõude. 

Ühes fondivalitsejas tehti kohapealne kontroll, mis puudutas viit riskivaldkonda. Kontrolli käigus hin-
nati näiteks üld- ja riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemide toimimisega seotud protsesse, järelevalve-
lise aruandluse õigsust ning IT-riski juhtimist ja selle kontrolli. 

FINANTSINSPEKTSIOON KONTROLLIS, KAS PANGAD TÄIDAVAD INVESTORITE 
KAITSE SEADUSE NÕUDEID

2019. aastal kontrollis Finantsinspektsioon, kas pangad täidavad investorite kaitseks mõeldud Euroopa 
Liidu nõudeid, mis võeti Eesti õigusesse üle väärtpaberituru seadusega. Finantsinspektsioon suunas 
oma järelevalve teraviku sellele, et kliendile pakutaks neid väärtpabereid ja investeerimisteenuseid, mis 
talle sobivad, ning et samal ajal hinnataks kliendi riskitaluvust ja investeeringute eesmärke. 

Finantsinspektsioon kontrollis 2019. aastal ühes pangas ka kohapeal, kas pank pakub investeerimis-
teenuseid nõuetekohaselt. Panga tegevuses ja sise-eeskirjades tuvastas inspektsioon puudusi. Tuvasta-
tud puuduste kõrvaldamiseks võtab Finantsinspektsioon 2020. aastal vajaduse korral järelevalvemeet-
meid.

Finantsinspektsioon korraldas 2019. aastal investeerimisteenuseid pakkuvatele turuosalistele teabe-
päeva, mille eesmärk oli saada vahetut tagasisidet nende nõuete toimimise, rakendamise ja võimalike 
probleemide kohta. Turuosaliste suunamiseks selgitas Finantsinspektsioon kehtivaid nõudeid ja järele-
valvepõhimõtteid, et tagada investeerimisteenuseid pakkuvate turuosaliste õiguspärane tegevus.

FINANTSINSPEKTSIOON MAANDAS INVESTEERIMISÜHINGUTE  
RISKE RANGETE KAPITALINÕUETEGA

2019. aastal tegi Finantsinspektsioon investeerimisühingute üle järelevalvet, mis põhines järelevalveli-
sel aruandlusel ja teabenõuetest saadud informatsioonil. Finantsinspektsiooni tähelepanu oli suunatud 
investeerimisühingute tururiskiga positsioonidele ja mõjule, mida need avaldavad üldisele kapitaliseeri-
tusele, aga ka sisekontrollisüsteemidele. Samuti keskendus inspektsioon Ühendkuningriigi Euroopa Lii-
dust välja astumise mõju hindamisele ja krüptovaluutade vahendamisega seotud riskidele.

2019. aastal tegi Finantsinspektsioon ühe kohapealse kontrolli investeerimisühingus ja jälgis varem 
kontrollide raames leitud puuduste kõrvaldamist. Samuti tegi inspektsioon kaugkontrolle investeerimis- 
ühingute sisekontrollisüsteemide hindamiseks, vaadates selleks läbi ühingute siseprotseduure.

Finantsinspektsioon on kehtestanud investeerimisühingutele suures mahus täiendavaid kapitali- 
nõudeid. Möödunud aasta lõpu seisuga oli täiendavaid kapitalinõudeid kokku 17 miljoni euro eest ning 
summaarne kapitalinõue oli 1,9 korda suurem kui reeglipärane kapitalinõue.

Keerukate investeerimistoodete ehk n-ö kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete 
jaeinvestorile kättesaadavaks tegemisele on Euroopa tasandil kehtestatud rangemad nõuded Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimis-
toodete põhiteabedokumente (PRIIPi määrus). Rangemad nõuded on loodud selleks, et teha keerukad 
investeerimistooted jaeinvestorite jaoks läbipaistvamaks ja paremini võrreldavaks. Finantsinspektsioon 
koostas turuosalistele (pankadele, välisriigi pankade Eesti filiaalidele, investeerimisühingutele, fondi- 
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valitsejatele) 2019. aastal märgukirja, millega selgitas Finantsinspektsiooni ootusi seoses nõuete täitmi-
sega, mis on seatud keerukate investeerimistoodete jaeinvestorile kättesaadavaks tegemisele.

Tegevusload

Tuleva Fondid AS sai 19. augustil 2019 täiendava tegevusloa vabatahtliku pensionifondi valitsemiseks.

INVESTEERIMIS- JA PENSIONIFONDIDE TASUD LÄBIPAISTVAKS

Investeerimis- ja pensionifondidega seotud menetluste arv oli 2019. aastal palju suurem kui 2018. 
aastal. Tingimuste ja põhikirjade muudatusi kooskõlastati 26 korral. Suure menetluste arvu tingisid 
2019. aasta alguses jõustunud investeerimisfondide seaduse muudatused, millega seadusandja loo-
bus varem kohustuslikele pensionifondidele kehtinud aktsiariski piirmäärade süsteemist (25/50/75%) 
ning võimaldas fondivalitsejatel edaspidi ise valida, kui palju pensionifondid aktsiariski võtta võivad. 
Lisaks said pensionifondivalitsejad õiguse hakata pärast tingimuste muutmist arvestama kohustuslike  
pensionifondide tootlusest tulenevat edukustasu.

2018. aasta viimases kvartalis algas Finantsinspektsiooni kohapealne kontroll registripidajas  
AS Pensionikeskus, mis jõudis lõpule 2019. aasta esimeses kvartalis. Kontrolliga tuvastati mitu puudust 
sise-eeskirjades, organisatsioonilises juhtimises ja korralduses, infoturberaamistikus ja talitluspidevu-
ses. AS Pensionikeskus kõrvaldas puudused ning viis oma sise-eeskirjad ja protsessid Finantsinspekt-
siooni soovitustega vastavusse.

Finantsinspektsioon hindas 2019. aastal kahe pensionifondivalitseja tegevust kohustuslike pensioni-
fondide varade väärtuse arvutamisel ja vara puhasväärtuse määramisel. Finantsinspektsioon ei tuvasta-
nud nende kohapealsete kontrollide käigus märkimisväärseid puudujääke.

2019. aasta olulisim sündmus Eesti fondisektoris oli kohustusliku kogumispensioni reformi algata-
mine, mille keskne muudatus oli teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine. Sellega seoses palus 
Finantsinspektsioon pensionifondivalitsejatel ette antud stsenaariumite põhjal läbi viia stressitestid, 
mille alusel sai hinnata vastupanuvõimet osakuomanike võimalikule väljumisele ja varade realiseeri-
misele. Pensionisüsteemi teise samba reformiga seonduvalt andis fondide stressitestimine võimaluse 
hinnata reformi mõju fondi portfellide likviidsusele ja fondivalitsejate valmidusele lasta fondidest välja 
oluline osa osakuomanikest. Pensionifondide stressitestide tulemuste põhjal tuvastas Finantsinspekt-
sioon, et pensionifondide likviidsuse tase on üldiselt hea, kuid üksikutel pensionifondidel võib tekkida 
likviidsusprobleeme, kui sellest väljub korraga väga palju osakuomanikke.

INVESTEERIMIS- JA PENSIONIFONDIDE REGISTREERIMINE,  
MUUDATUSED JA MUUD TOIMINGUD

2019. aastal kooskõlastas Finantsinspektsioon kolme uue investeerimisfondi tingimused. Need inves-
teerimisfondid olid Swedbank Investeerimisfondid ASi valitsetav 100% aktsiariskiga ja piiratud välju-
misega vabatahtlik pensionifond Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud), ASi SEB 

Finantsinspektsioon tegi möödunud aastal kõigi pensionifondivalitsejate fondide jooksvate 
tasude määra arvutamise kohta kaugkontrolli. Jooksvate tasude määr näitab, kui palju oli eelmi-
sel kalendriaastal fondi (ehk osakuomanike) arvelt kulusid kantud. Jooksvate tasude määra kor-
rektne kajastamine on oluline, sest see mõjutab investorite otsuseid pensionifondi valikul. Finants- 
inspektsioon tuvastas kontrolli käigus puudujääke sihtfondide tasude arvutamises ja kajastamises. 
Finantsinspektsioon andis 2019. aastal välja turgu suunava märgukirja, mis selgitab investeerimis-
fondide seaduse § 80 lõikest 1 tulenevaid nõudeid pensionifondi tasude ja kulude kohta avalikus-
tatava teabe esitamisele.
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Varahaldus valitsetav 100% aktsiariskiga aktiivselt juhitud kohustuslik pensionifond SEB Pensionifond 
100 ning Tuleva Fondid ASi valitsetav passiivselt juhitud vabatahtlik pensionifond Tuleva III Samba  
Pensionifond. Peale selle kooskõlastati 26 investeerimisfondi tingimuste muudatused.

Investeerimis- ja pensionifond Finantsinspektsiooni juhatuse otsus Kuupäev

Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine 
piiratud)

Kooskõlastada uue investeerimisfondi 
tingimused 21.01.2019

Avaron Areneva Euroopa Fond Kooskõlastada tingimuste muudatused 22.04.2019

LHV Pensionifond Eesti Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

LHV Pensionifond XS Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

LHV Pensionifond S Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

LHV Pensionifond M Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

LHV Pensionifond L Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

LHV Pensionifond XL Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

Swedbank Pensionifond K1 Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

Swedbank Pensionifond K2 Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

Swedbank Pensionifond K3 Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

Swedbank Pensionifond K4 Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

Swedbank Pensionifond K1990–1999 (elutsükli 
strateegia) Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

Swedbank Pensionifond V1 Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

Swedbank Pensionifond V2 Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

Swedbank Pensionifond V3 Kooskõlastada tingimuste muudatused 29.04.2019

Luminor A Pluss Pensionifond Kooskõlastada tingimuste muudatused 06.05.2019

Luminor A Pensionifond Kooskõlastada tingimuste muudatused 06.05.2019

Luminor B Pensionifond Kooskõlastada tingimuste muudatused 06.05.2019

Luminor C Pensionifond Kooskõlastada tingimuste muudatused 06.05.2019

SEB Konservatiivne Pensionifond Kooskõlastada tingimuste muudatused 13.05.2019

SEB Optimaalne Pensionifond Kooskõlastada tingimuste muudatused 13.05.2019

SEB Progressiivne Pensionifond Kooskõlastada tingimuste muudatused 13.05.2019

SEB Energiline Pensionifond Kooskõlastada tingimuste muudatused 13.05.2019

SEB Energiline Pensionifond Indeks Kooskõlastada tingimuste muudatused 13.05.2019

SEB Pensionifond 100 Kooskõlastada uue investeerimisfondi 
tingimused 12.08.2019
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Investeerimis- ja pensionifond Finantsinspektsiooni juhatuse otsus Kuupäev

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond Kooskõlastada tingimuste muudatused 19.08.2019

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond Kooskõlastada tingimuste muudatused 19.08.2019

Tuleva III Samba Pensionifond Kooskõlastada uue investeerimisfondi 
tingimused 02.10.2019

VÄLISRIIGIS FILIAALI ASUTAMISE JA SULGEMISE LOA ANDMINE

Finantsinspektsioon ei väljastanud 2019. aastal fondivalitsejatele ühtki luba asutada filiaal välisriigis. 

RAHVUSVAHELISTE FINANTSTEENUSTE PAKKUMINE EESTIS

VÄIKEFONDIVALITSEJA PEAB TEGEVUSE REGISTREERIMA

Väikefondivalitsejad, kes ei taotle Finantsinspektsioonilt tegevusluba, peavad oma tegevuse registree-
rima. 2019. aastal registreeris Finantsinspektsioon kaheksa tegevusloata väikefondivalitseja tegevuse. 
Kokku on Eestis registreeritud 29 tegevusloata väikefondivalitsejat. Tegevusloata väikefondivalitsejatel 
ei ole lubatud avalikult fonde pakkuda ning Finantsinspektsioon nende üle sisulist järelevalvet ei tee. 
Registreerimine on vajalik eelkõige järelevalvelise aruandluse ja statistika kogumiseks.

Rahvusvaheliste teenuste pakkujad Eestis Arv 2018. aasta lõpus Arv 2019. aasta 
lõpus

Fondivalitsemisteenused 83 19

Investeerimisfondide rahvusvaheline pakkumine 154 78

Investeerimisteenused 1931 2013
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VÄÄRTPABERITURG
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Finantsinspektsioon jälgib Nasdaq Tallinna 
korraldataval reguleeritud turul ehk Tal-
linna börsil ja alternatiivturul First North 

väärtpaberitega kauplemist ja börsiettevõtete 
teabe avaldamist. 2019. aasta lõpus oli Finants- 
inspektsiooni järelevalve all 28 börsiemitenti. 
Nende seas oli kuus Eesti residendist börsiemi-
tenti, kelle väärtpabereid ei ole Eesti reguleeritud 
turul kauplemisele võetud. 2019. aastal suurenes 
märkimisväärselt Eesti päritolu väärtpaberite 
emitentide arv, kelle väärtpaberid on kauplemisele 
võetud Varssavi börsil.
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ENNE INVESTEERIMIST TULEB INVESTORIL TUTVUDA PROSPEKTIGA

Väärtpaberite avalikuks pakkumiseks Eestis ja väärtpaberite reguleeritud turul kauplemisele võtmi-
seks peab ettevõte registreerima Finantsinspektsioonis vastava prospekti. 2019. aastal registreeriti 
viis aktsiate ja kaks võlakirjade avaliku pakkumise, noteerimise ja/või kauplemisele võtmise prospekti. 
Lisaks registreeriti Finantsinspektsioonis kaks prospekti lisa. Tallinna börsile lisandus üks uus börsi- 
emitent, Coop Pank AS. Ülejäänud registreeritud prospektid olid koostanud emitendid, kelle väärtpabe-
rid olid juba varem Tallinna börsil kauplemisele võetud.

Väärtpabereid võib Eestis avalikult pakkuda ka mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi 
järelevalveasutuse poolt registreeritud prospekti alusel, kui prospekti registreerinud järelevalveasu-
tus on sellest Finantsinspektsiooni teavitanud. Finantsinspektsiooni teavitati 2019. aastal 12 sellisest 
rahvusvahelisest avalikust pakkumisest. Samamoodi on võimalik Finantsinspektsioonis registreeri-
tud prospekti alusel pakkuda väärtpabereid mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, 
juhul kui Finantsinspektsioon teavitab pärast prospekti registreerimist sellest järelevalveasutust tolles 
Euroopa Majanduspiirkonna riigis, kus väärtpabereid pakkuda soovitakse. Finantsinspektsioon teavitas 
2019. aastal kahest sellisest piiriülesest pakkumisest.

INVESTORITEL PEAB OLEMA VÕRDNE JUURDEPÄÄS BÖRSIETTEVÕTTE INFOLE

Finantsinspektsioon teeb järelevalvet börsiemitentide avalikustatava teabe üle. Börsiemitentidel on 
kohustus salvestada avalikustatud teave Finantsinspektsiooni hallatavas keskses salvestamissüsteemis 
OAM, et tagada avalikkusele juurdepääs börsiettevõtete avalikustatud korraldatud teabele. Korraldatud 
teave on kogu teave, mille emitent on kohustatud avalikustama. 

Euroopa Komisjoni eesmärk on ühendada Euroopa Liidu riikide OAMid ühtsesse elektroonilisse sise-
nemispunkti EEAP, mis võimaldab investoritel leida Euroopas kauplemisele võetud emitentide andmeid. 
2019. aastal algas Finantsinspektsiooni hallatava korraldatud teabe keskse salvestamissüsteemi kaas-
ajastamine.

Börsiemitendid peavad koostama oma finantsaruanded hiljemalt ettenähtud tähtajaks. 2019. aasta 
jooksul kontrollis Finantsinspektsioon põhjalikumalt kuue börsiemitendi majandusaasta aruannet ja 
nelja börsiemitendi vahefinantsaruannet, hinnates nende nõuetele vastavust ja avalikkusele esitamist. 
Viie börsiemitendi majandusaasta aruandes kontrolliti, kas börsiemitent järgib Euroopa Väärtpaberi- 
järelevalve (European Securities and Markets Authority, ESMA) kehtestatud suunist alternatiivsete 
tulemuslikkusnäitajate avaldamise kohta. Veenduti, et üheksa emitenti, kes on raamatupidamise sea-
duse järgi kohustatud avalikustama lisaks finantsteabele muudki teavet, sealhulgas teavet keskkonna- 
küsimuste, inimõiguste järgimise ja korruptsioonivastaste võitluse kohta, on seda teinud.

2020. aasta 1. jaanuarist alates on börsiemitendid kohustatud avalikustama oma algavate majandus- 
aastate aruanded masinloetavalt ühtses elektroonilises aruandevormingus (European Single Electronic 
Format, ESEF). Tänu elektroonilisele märgistusele saavad investorid ja teised huvilised tõlgendada tea-
vet kiiremini ja suuremas mahus. 

ÜLEVÕTMISPAKKUMINE VÕIMALDAB LAHKUDA  
BÖRSIETTEVÕTTE OMANIKERINGIST

Börsiettevõtete ülevõtmispakkumised tuleb kooskõlastada Finantsinspektsioonis. Finantsinspekt-
sioon seisab hea selle eest, et ülevõtmispakkumise prospektis oleks avaldatud kogu oluline teave pak-
kumise kohta. Kohustusliku ülevõtmispakkumise puhul hindab Finantsinspektsioon, kas hind vastab 
seaduse kriteeriumitele. Vabatahtliku ülevõtmispakkumise puhul ei kooskõlasta Finantsinspektsioon 
ülevõtmise hinda, vaid selle määrab ülevõtja. 

2019. aastal toimus ASi Baltika aktsiate avalik pakkumine, pärast mida tekkis Baltika aktsionäril KJK 
Fund SICAV-SIF (likvideerimisel) kohustus teha ülevõtmispakkumine Baltika kõikide aktsiate oman-
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damiseks. Finantsinspektsioon kooskõlastas KJK Fund SICAV-SIFi kohustusliku ülevõtmispakkumise 
prospekti kõigi ASi Baltika aktsiate suhtes. 

VÄÄRTPABERITURU KURITARVITAMINE ON KEELATUD

Pärast seda, kui börsiettevõtete väärtpaberid on kauplemisele võetud, teeb Finantsinspektsioon järele- 
valvet ka väärtpaberitega tehtavate tehingute üle. Selle käigus tuvastab Finantsinspektsioon kahtlaseid 
väärtpaberitehinguid ise, kuid uurib ka kahtlaseid tehingukorraldusi ja tehinguid, millest on teatanud 
turuosalised.

Tallinna börsi reguleeritud turul oli 2019. aasta lõpuks võetud kauplemisele 26 ja alternatiivturul neli 
väärtpaberit, millega kauplemise üle teeb järelevalvet Finantsinspektsioon. 

Väärtpaberiturul saavad väärtpaberitega tehinguid teha turuosalised, kellel on selleks õigus. Turuosa-
listel on kohustus teavitada Finantsinspektsiooni kahtlastest tehingutest ja tehingukorraldustest regu-
leeritud turul. Finantsinspektsiooni teavitatakse kahtlustest, kui tehingu tegijal või tehingukorralduse 
andjal võis olla soov väärtpaberi hinda kunstlikul tasemel hoida või kunstlikule tasemele viia. Samuti 
antakse teada kahtlusest, et tehingu tegemisel on kasutatud või plaanitakse kasutada siseteavet. Turu-
osalised edastasid Finantsinspektsioonile 91 teavitust väärtpaberiturul tehtud kahtlaste tehingute ja 
tehingukorralduste kohta.

2018. aasta alguses jõustunud finantsinstrumentide turgude direktiivi MiFID II määruste pakett lõi 
tehinguteavituste valdkonnas uue paradigma. See pani investorite kaitse tugevdamise eesmärgil lisa- 
kohustusi investeerimisteenuste pakkujatele ehk peamiselt pankadele ja investeerimisühingutele, aga 
ka investeerimisteenust pakkuvatele fondivalitsejatele ja börsikorraldajale. Investeerimisteenuste pak-
kujal on kohustus vältida, tuvastada ja lahendada investeerimisühingutes huvide konflikte, aga lisaks on 
neil suurenenud hoolsuskohustus klientidele investeerimistoodete müümisel ja tagamisel, et kliendi 
tehingukorraldus täidetakse parimal viisil. Peale selle lasub investeerimisteenuste pakkujal kohustus 
edastada teavet tehingute kohta Finantsinspektsioonile. See on pannud proovile nii Euroopa turuosa-
liste kui ka järelevalveasutuste IT-suutlikkuse. 2019. aastale tagasi vaadates võib julgelt öelda, et Finants- 
inspektsioon on arenguga sammu pidanud ja on edukalt menetlenud umbes 18 miljonit tehingut. 

KUIDAS TEATADA KAHTLASEST TEGEVUSEST? 

Kõik isikud, kes kahtlustavad, et toime võib olla pandud seaduserikkumine, saavad sellest teavitada 
Finantsinspektsiooni. Selleks võib helistada telefonil +372 668 0555 (kõnet ei salvestata), saata e-kiri 
aadressile turukuritarvitus@fi.ee, saata kiri Finantsinspektsioonile Sakala 4, 15030 Tallinn, või saata 

KOLM KÜSIMUST KAHTLASTE TEHINGUTE KOHTA

Kellel on kohustus kahtlastest tehingutest teada anda? 

Kahtlastest väärtpaberitehingutest või tehingukorraldustest peavad turuosalised ise Finants- 
inspektsiooni teavitama. 

Millistest kahtlastest tehingutest Finantsinspektsioonile teada antakse? 

Finantsinspektsiooni teavitatakse, kui tundub, et tehingu tegijal või tehingukorralduse andjal on 
soov väärtpaberi hinda kunstlikul tasemel hoida või kunstlikule tasemele viia. Samuti siis, kui kaht-
lustatakse, et turuosaline on tehingu tegemisel kasutanud või plaanib kasutada siseteavet.

Kuidas Finantsinspektsioon reageerib, kui keegi kahtlasest tehingust teatab? 

Sõltub teavituse sisust. Teavituse alusel võime teha edasisi järelevalvetoiminguid, aga ka alus-
tada väärteomenetluse või esitada kuriteokaebuse. 
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teavet veebivormi kaudu. Isikud, kes annavad 
Finantsinspekstioonile turukuritarvituse määruse 
kohaselt teavet, ei riku teabe avaldamisele lepingu 
või õigus- või haldusnormidega kehtestatud pii-
rangut ning seega ei kanna nad sellise avalikusta-
misega seoses mingit vastutust.

Juhul, kui teavituses esitatud teave annab alust 
kahtlustada õigusrikkumist, võib Finantsinspekt-
sioon alustada väärteomenetlust või esitada pro-
kuratuurile ja politseile kuriteoteate. Väärteo- või 
kriminaalmenetluse raames võidakse rikkumisest 
teavitajat kuulata üle tunnistajana. Et tagada 
teavitaja konfidentsiaalsus, ei avaldata tema tun-
nistajana ülekuulamise korral teavet rikkumisest 
teavitamise kohta ega seostata teda rikkumisest 
teavitamisega. Vilepuhujate kohta vaata lisaks  
§ 50² ja § 53³.
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Finantsinspektsioon teeb järelevalvet ka väärtpaberitega tehtavate tehingute üle – tuvastab kahtlaseid  
väärtpaberitehinguid ja uurib kahtlaseid tehingukorraldusi ja tehinguid, millest on teatanud turuosalised
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ÕIGUSKESKKOND
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Seaduseelnõudest rääkides olid 2019. aas-
tal Finantsinspektsiooni jaoks olulised 
nn väärteokaristuste reformi puudutavad 

toimingud. Tervitatav on riigi kavatsus viia Eestis 
rakendatavad finantssektori karistusmäärad koos-
kõlla Euroopa Liidu õigusest tulevate määradega. 
See tähendab küll, et mõnel juhul tõuseb karistus- 
määr ligi tuhat korda, kuid praegu valitsevat 
olukorda vaadates on see hädavajalik. Finants- 
inspektsioon on nii varem kui ka nimetatud eel-
nõu raames toonitanud, et finantssektori väärteo- 
karistused on tarvis asendada hoopis haldus- 
õiguslike trahvidega. Põhjuseid on mitu: väärteo- 
vorm ei sobi finantssektorisse, väärteomenet-
luses kehtib tuletatud vastutuse kontseptsioon, 
menetlus on ülimalt keerukas ja aeganõudev ning 
aegumistähtaeg on liiga lühike. Sellega aga ei ole 
tagatud vahetu, kohane ja kiire menetlus, mida rik-
kumise tuvastamisel nõutakse. 
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KOHTUSSE KAEVATI FINANTSINSPEKTSIOON KAHEL KORRAL

Finantsinspektsioon anti 2019. aastal kohtusse kahel korral. Mõlemad vaidlused on veel pooleli.

Nexo Services OÜ, Nexo Capital Inc ja Credissimo EAD esitasid 21. märtsil 2019 kaebuse Tallinna  
Halduskohtule, et tuvastada Finantsinspektsiooni 4. märtsil 2019 tehtud hoiatusteate õigusvastasus 
ning kohustada Finantsinspektsiooni lõpetama hoiatusteate avaldamine ja eemaldama see oma kodu-
lehelt. Vaidlus on veel pooleli. Vaidlusest selgub täpsemalt, kas Finantsinspektsiooni hoiatusteadete 
reeglid on õiguslikult piisavad ja kogu raamistik toimib.

GFC Good Finance Company AS, GFC Holding OÜ, Tiiu Järviste, Andrii Danchaki ja Lada Riisna 
esitasid Tallinna Halduskohtule 26. juunil 2019 kaebuse, millega soovisid Finantsinspektsiooni 27. mail 
2019 tehtud otsuse tühistamist või selle seadusega vastuolus olevaks tunnistamist. Samuti soovisid nad 
otsuse avaldamise õigusevastaseks tunnistamist ja kahju hüvitamist ning seda, et Finantsinspektsioon 
lükkaks ümber 28. mail 2019 avaldatud ebaõiged andmed GFC Good Finance Company AS kohta või 
tuvastaks avaldatud väärtushinnangute ebaseaduslikkuse.

Kaebajad taotlesid ka seda, et Finantsinspektsiooni tehtud otsus või avaldatud pressiteade ei oleks 
avalik. Samuti soovis kaebaja keelata Finantsinspektsioonil teatud seisukohtade esitamise kohtu- 
menetluse ajal. Kohtud ei ole rakendanud esialgset õiguskaitset ja GFC Good Finance Company AS ei 
ole enam makseasutus. Kohtuvaidlus on pooleli. Selle võimalik lahendus on oluline just finantssektori 
otsuste ja riigivastutuse seoste jaoks. 

FINANTSINSPEKTSIOONI JUHISED

Juhatuse otsus Suunise nimetus

1 11.02.2019 (nr 1.1-7/24)

Suunised tingimuste kohta eriolukorra mehhanismi loomisest vabastuse 
saamiseks määruse (EL) 2018/389 (regulatiivsed tehnilised standardid, 
mis käsitlevad kliendi tugevat autentimist ning ühiseid ja turvalisi teabe-
vahetuse avatud standardeid) artikli 33 lõike 6 alusel

2 26.02.2019 (nr 1.1-7/28)
Muudetud suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi 
ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja metoodikate kohta, 
millega muudetakse 19. detsembri 2014. aasta suuniseid EBA/GL/2014/13

3 26.02.2019 (nr 1.1-7/29) Suunised kauplemisportfelli välisest tegevusest tuleneva intressiriski 
juhtimise kohta

4 26.02.2019 (nr 1.1-7/30) Suunised finantseerimisasutuste stressitestide kohta

5 1.04.2019 (nr 1.1-7/44) Varaga tagatud kommertsväärtpaberite standardväärtpaberistamise 
kriteeriumid

6 1.04.2019 (nr 1.1-7/45) Suunised standardväärtpaberistamise kriteeriumide kohta muude kui 
varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisel

7 22.04.2019 (nr 4.1.1/56) Suunised suure riskiga seotud riskipositsioonide liikide määramise kohta

8 03.06.2019 (nr 1.1-7/72) Suunised keskse vastaspoole huvide konflikti haldamise kohta

9 03.06.2019 (nr 1.1-7/73) Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete 
haldamise kohta

10 03.06.2019 (nr 1.1-7/74) Nõuded kindlustuse turustamisele

11 10.06.2019 (nr 1.1-7/78) Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele 
vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta

12 17.06.2019 (nr 1.1-7/81) Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete 
avalikustamise kohta 

13 27.06.2019 (nr 1.1-7/82) Suunised väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide 
määruse artikli 9 kohase isearvelduse aruandluse kohta

14 05.08.2019 (nr 1.1.-7/92) Tegevuse edasiandmise suunised



47

Lisainfot juhendite ja suuniste kohta leiab Finantsinspektsiooni kodulehelt.

OLULISE OSALUSE ANALÜÜS

2019. aastal menetles Finantsinspektsioon 106 isiku olulise osaluse taotlust 26 järelevalvesubjektis.  
Loa said 51 isikut 13 järelevalvesubjektis. Kuigi pankadele annab olulise osaluse omandamise loa Euroopa 
Keskpank, hindavad kavandatava omandaja vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele Finants- 
inspektsioon ja Euroopa Keskpank ühiselt. Finantsinspektsioon teeb esialgse hindamise ja koostab 
Euroopa Keskpangale omandamisega nõustumise või mittenõustumise ettepaneku kavandi. Seetõttu 
andis Finantsinspektsioon Euroopa Keskpangale hinnangu 29 isiku kohta kahes järelevalvesubjektis.

2019. aastal ei vaadatud olulise osaluse menetlust läbi kaheksa isiku puhul kolmes järelevalvesubjektis 
ning taotluse võttis tagasi 18 isikut kaheksast järelevalvesubjektist. 

OSALUSTE OMANDAMINE ARVUDES

Pankadest andis Finantsinspektsioon koostöös Euroopa Keskpangaga 29 isikule kahes järelevalve-
subjektis loa omandada oluline osalus. Taotluse võttis tagasi viis isikut kahes järelevalvesubjektis.

Fondivalitsejatest andis Finantsinspektsioon 28 isikule kahes järelevalvesubjektis loa omandada olu-
line osalus. 

Investeerimisühingutest andis Finantsinspektsioon ühele isikule ühes järelevalvesubjektis loa oman-
dada oluline osalus. Olulise osaluse menetlus jäeti läbi vaatamata kahe isiku puhul ühes järelevalve- 
subjektis.

Makseasutustest ja e-raha asutustest andis Finantsinspektsioon seitsmele isikule kolmes järelevalve-
subjektis loa omandada oluline osalus. Olulise osaluse menetlus jäeti läbi vaatamata kolme isiku puhul 
ühes järelevalvesubjektis ning taotluse võttis tagasi kolm isikut kahes järelevalvesubjektis.

Krediidiandjatest ja -vahendajatest andis Finantsinspektsioon 15 isikule seitsmes järelevalvesubjektis 
loa omandada oluline osalus. Olulise osaluse menetlus jäeti läbi vaatamata kolme isiku puhul ühes järele- 
valvesubjektis ning taotluse võttis tagasi kümme isikut neljas järelevalvesubjektis.

MÄRKIMISVÄÄRSEIM OLI OLULISE OSALUSE MUUDATUS LUMINORIS

Finantsinspektsiooni jaoks oli 2019. aasta märkimisväärseim olulise osaluse menetlus seotud Luminor 
Bank ASiga, mille omanikeringis toimus muudatus. Koostöös Finantsinspektsiooniga andis Euroopa 
Keskpank 6. septembril 2019 loa tehingule, millega USA päritolu finantsasutuse Blackstone’i juhitud 
fondid omandasid enamusosaluse Luminori grupis. Tehingu tulemusel sai Luminor Bank ASi uueks 
emaettevõtteks Eesti äriühing Luminor Holding AS, milles omakorda 60,1% osaluse sai Blackstone’i 
grupp koos kaasinvestoriga ADIA. Nordea ja DNB säilitasid Luminori grupis kumbki 19,95% osaluse.

Juhatuse otsus Suunise nimetus

15 05.08.2019 (nr 1.1.-7/93) Nõuded operatsiooniriski juhtimise korraldamiseks

16 05.08.2019 (nr 1.1.-7/98) Majanduslanguse puhuks sobiva makseviivitusest tingitud kahjumäära 
hindamise kohta

17 12.08.2019 (nr 1.1-7/104) MiFID II direktiivi I lisa C jao punkti 6 ja C jao punkti 7 kohaldamine

18 19.08.2019 (nr 1.1.-7/108) Suunised ebaoluliste võrdlusaluste kohta vastavalt võrdlusaluste määrusele

19 16.09.2019 (nr 1.1.-7/120) Soovitused kindlustussektorile seoses Ühendkuningriigi välja astumisega 
Euroopa Liidust

20 18.11.2019 (nr 1.1.-7/151) Suunised prospektimääruse alusel avaldatavate riskitegurite kohta 
prospektimääruse kohaselt

https://www.fi.ee/et/juhendid
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Olulise osaluse menetlused on läinud rahvusvahelisemaks kui varasematel aastatel. Omanike struk-
tuurid on muutunud keerukamaks ja kasvanud on nii lepinguriikidest kui ka kolmandatest riikidest 
pärit äriühingute ja füüsiliste isikute arv, kes soovivad Eesti finantsjärelevalvesubjektides olulist osa-
lust omandada. Samuti võib öelda, et omandajad alahindavad võimalust, et neile rakendatakse õigus- 
aktidega kehtestatud nõudeid. Olulise osaluse omandaja maine peab olema laitmatu ja ta peab olema 
usaldusväärne, et finantssektoris tegutseda. See on ka üks põhjus, miks varasemaga võrreldes on suu-
renenud nii taotluste läbi vaatamata jätmiste kui ka taotluste tagasi võtmiste arv.

VÄÄRTEOMENETLUSED, HOIATUSED, KURITEOKAEBUSED

 2019. aastal viis Finantsinspektsioon lõpule neli väärteomenetlust, millest kaks puudutasid krediidi- 
asutuste tegevust. Lisaks viidi läbi menetlus kindlustusmaakleri ja makseasutuse suhtes.

Kuriteokaebusi esitas Finantsinspektsioon 2019. aastal kokku viis. Nendest üks puudutas makse- 
asutust ja neli isikuid, kellel puudus tegutsemisluba.

 2019. aastal tehti üks ettekirjutus emitendile, et kohustada teda avalikustama oma majandusaasta 
aruannet. Kuna emitent ei suutnud ettekirjutust tähtajaks täita, määrati talle 15 000 euro suurune 
 sunniraha.

Finantsinspektsioon avaldab hoiatusteate omal algatusel, kui selgub, et Eestis pakutakse  
investeerimisteenuseid selleks tegevusluba omamata. Lisaks avaldatakse teiste Euroopa finants- 
järelevalveasutuste koostatud hoiatusteateid. Finantsinspektsioon avaldas 2019. aastal 933 hoiatus- 
teadet. Aasta varem avaldati hoiatusteateid märksa vähem ehk 583 korral. Eelmise aasta hoiatusteade-
test 30 koostati ja avaldati Finantsinspektsiooni algatusel.

INSPEKTSIOON EI LUBANUD 12 ISIKUT JUHIAMETISSE

2019. aastal viis Finantsinspektsioon läbi 272 isiku sobivusmenetluse kontrolli. Kõige rohkem 
oli neid pangandussektoris (78), järgnesid kindlustus (56) ja makseasutused (54). Tehtud menet-
lustest 187 juhul ei keelanud Finantsinspektsioon isikul finantssektoris tööle asuda. Eri põhjustel 
aga ei lõpetanud Finantsinspektsioon 85 isiku sobivusmenetlust. Keelava otsuseni jõudis Finants- 
inspektsioon 12 juhul. 

Üks sobivusmenetlus kestis möödunud aastal keskmiselt 154 päeva, mis on kogu protsessi pik-
kust arvesse võttes mõistlik aeg. Oma rolli mängib sobivusmenetluses kindlasti ka 2018. aasta 
lõpus kehtestatud uus juhend ja sellele lisatud küsimustikud, mis on protsessile kuluvat aega 
lühendanud. 
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Finantsinspektsioon viis mullu läbi 272 isiku juhiametisse sobivuse kontrolli
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TARBIJATE KAEBUSED
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Finantsteenuse tarbija võib pöörduda 
Finantsinspektsiooni poole, kui tal on 
tekkinud finantsteenuse pakkuja (panga, 

kindlustusseltsi või mõne muu finantsteenuse 
osutaja) tegevuse suhtes arusaamatus või kui ta 
ei ole finantsteenuse pakkuja tegevusega rahul. 
Finantsinspektsioon võib esitada kaebuse alusel 
teenusepakkujale järelepärimise, et saada selgi-
tusi ja kontrollida, kas teenusepakkuja tegevus 
vastab kehtivatele seadustele.



Kaebuste arv

Arveldused 86

Laen/krediit 74

Liikluskindlustus 16

Varakindlustus 14

Investeerimisteenus 12

Vabatahtlik sõidukikindlustus 9
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FINANTSTEENUSTE PAKKUJATE PEALE KAEVATI 233 KORRAL

2019. aastal esitati Finantsinspektsioonile kokku 233 kaebust. Pankade puhul esitati kõige rohkem 
kaebusi arvelduste kohta, peamiselt seoses maksetehingute täitmisega. Lisaks laekus kaebusi siis, kui 
pank keeldus kliendisuhte loomisest või otsustas kliendisuhte lõpetada.

Krediidiandjate ja -vahendajate puhul vaieldakse kõige sagedamini krediidi kulukuse määra ja lepingu- 
järgsete kohustuste täitmise üle. Kindlustuses tekkis kõige rohkem erimeelsusi kahjude hüvitamise tee-
mal, peamiselt kahjude hüvitamisest keeldumise ja hüvitise suuruse üle, aga ka kahjujuhtumite menet-
lemise aja ja kahjude hüvitamise meetodi üle.

Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste lahendamine ei kuulu Finantsinspektsiooni pädevusse, kuid 
ta saab olla õigusnormi selgitaja rollis ja anda kaebajale nõu, kuhu vaidluse lahendamiseks pöörduda. 
Kliendikaebuste registreerimine ja süstematiseerimine annab Finantsinspektsioonile ülevaate finants-
teenuste turu peamistest vaidlustest ja aitab kaasa riskipõhise järelevalvemudeli kasutamisele teenuse- 
pakkujate järelevalves.

Finantsinspektsioon viis kõikides pankades, krediidiandjates ja krediidivahendajates läbi kaugkont-
rolli, et hinnata, kas nende tegevus ja sise-eeskirjad vastavad kliendikaebuste käsitlemise nõuetele. Ins-
pektsioon keskendus kliendikaebuste käsitlemise funktsioonile ja korrale, kaebuste registreerimisele, 
aruandlusele, kliendile kaebuste käsitlemise kohta teabe edastamisele ning kaebuste käsitlemise järel-
meetmetele kehtestatud nõuete kontrollimisele, kuna nende nõuete täitmine tagab nii kliendikaebuste 
ühtse käsitlemise kui ka klientide piisava kaitse kliendikaebuste käsitlemisel. Kontroll puudutas peale 
nimetatute veel investeerimisühinguid, fondivalitsejaid, makseasutusi ja e-raha asutusi. Kontrolli tule-
musel märkimisväärseid puudusi ei tuvastatud.

FINANTSINSPEKTSIOONILE ESITATUD KAEBUSTE ARV VALDKONDADE KAUPA

FINANTSINSPEKTSIOONILE 2019. AASTAL ESITATUD KAEBUSTE ARV TEENUSE 
LIIKIDE JA TEENUSEPAKKUJATE KAUPA

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pangateenused 88 101 80 64 72 78 102 92 121 139

Kindlustus, sh kindlustusvahendus 89 45 34 33 33 31 45 44 45 42

Krediidiandjad ja -vahendajad 19 47 23 39

Muu, sh täpsustamata 5 4 2 5 5 3 3 8 3 13

Kokku 181 148 119 102 108 112 174 186 196 233



Kaebuste arv

Pensioni II ja III sammas 6

Liising 4

Hoius 2

Elukindlustus 2

Fondivalitsemine 2

Õnnetusjuhtumikindlustus 2

Õigusabikulude kindlustus 1

Tsiviilvastutuskindlustus 1

Muu, sh täpsustamata 5
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FINANTSINSPEKTSIOONILE ESITATUD KAEBUSTE ARV TEENUSEPAKKUJATE KAUPA

Kaebuste arv 
2018. aastal

Kaebuste arv 
2019. aastal

Turuosa oma 
sektoris*

Swedbank AS 37 38 46%

AS SEB Pank 25 25 23%

Luminor Bank AS 10 25 10%

Bondora AS 6 18 0%

AS LHV Pank 13 15 14%

Danske Bank A/Si Eesti filiaal 8 7 0%

AB ’Lietuvos draudimas’ Eesti filiaal 7 7 16%

ERGO Insurance SE 2 6 16%

Coop Pank aktsiaselts 5 5 2%

AS TBB pank 2 5 1%

GFC Good Finance Company AS 1 5 –

AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal 6 4 7%

If P&C Insurance AS 5 4 18%

Luminor Liising AS 2 4 17%

AB Kreditex AS – 4 1%

Swedbank P&C Insurance AS 4 3 19%

Aktsiaselts INGES KINDLUSTUS 4 3 2%

Bigbank AS 2 3 1%

Inbank AS 2 3 2%
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Kaebuste arv 
2018. aastal

Kaebuste arv 
2019. aastal

Turuosa oma 
sektoris*

Seesam Insurance AS 2 3 9%

Compensa Life Vienna Insurance Group SE 1 3 17%

Ferratum Bank plc 3 2 –

Admiral Markets AS – 2 66%

Holm Bank AS – 2 0%

AS Citadele banka Eesti filiaal 2 2 0%

Coop Finants AS 2 2 5%

PLACET GROUP OÜ 1 2 2%

TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal 1 2 0%

Bondkick AS – 2 –

Akciné draudimo bendrové ’Gjensidige’ Eesti filiaal 4 1 2%

Koduliising AS 2 1 –

CHB Kindlustusmaakler OÜ – 1 5%

AS KIT Finance Europe – 1 31%

IIZI Kindlustusmaakler Aktsiaselts 1 1 33%

Salva Kindlustuse AS – 1 6%

Express Credit AS 1 1 –

Creditstar Estonia AS 1 1 2%

Luminor Pensions Estonia AS – 1 8%

Swedbank Liising AS – 1 26%

BB Finance OÜ 1 1 1%

Invest In OÜ – 1 0%

Satabank plc – 1 –

Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal – 1 –

AS Pensionikeskus – 1 –

Hüpoteeklaen AS 1 1 1%

Ühisraha OÜ – 1 10%

Teenusepakkuja nimetamata 12 10 –

* Turuosad on 2019. aasta lõpu seisuga. Kindlustuse turuosad on esitatud kindlustusmaksete alusel ega sisalda 
edasikindlustusmakseid. Panganduses on turuosad esitatud klientide hoiuste järgi, fondivalitsejate puhul fondide 
vara järgi, investeerimisühingute puhul varade mahu järgi, krediidiandjate puhul laenujäägi järgi ning krediidivahen-
dajate puhul käibe järgi. Andmed ei sisalda tütar- ja sidusettevõtteid või filiaale.



55

Pankade puhul esitati Finantsinspektsioonile kõige rohkem kaebusi arvelduste kohta. Kaevati ka siis,  
kui pank keeldus kliendisuhte loomisest või otsustas selle lõpetada
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RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ JA 
AVALIK SUHTLUS
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Euroopa Liidu finantsjärelevalvepoliitika 
kujundamises saab Finantsinspektsioon 
kaasa rääkida Euroopa järelevalveasu-

tuste kaudu: Euroopa Pangandusjärelevalves 
(EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensio-
nide Järelevalves (EIOPA) ning Euroopa Väärt-
paberiturujärelevalves (ESMA). Lisaks kuulub 
Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
makrojärelevalvega tegelev Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu (ESRB). Finantsinspektsiooni 
esindajad osalevad nende asutuste järelevalve-
nõukogude ja töörühmade töös. 2019. aastal osa-
lesid Finantsinspektsiooni eksperdid 41 töörühma 
ja komitee töös, kokku 105 kohtumisel. 

2019. aastal kinnitati Euroopa järelevalveasu-
tuste põhimääruste muudatused, mis käsitlevad 
asutuste juhtimist, ülesandeid ja volitusi. Pingu-
tati ka selle nimel, et finantssektor oleks valmis 
Ühendkuningriigi väljumiseks Euroopa Liidust. 
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EUROOPA PANGANDUSJÄRELEVALVE

Euroopa Pangandusjärelevalve (European Banking Authority, EBA) ülesanne on tagada tõhus ja ühtne 
usaldatavusnormatiivide kehtestamine ning nende täitmise järelevalve. Finantsinspektsioon võttis 2019. 
aastal üle 11 EBA suunist ja ühe EBA soovituse. Finantsinspektsiooni esindaja võttis osa seitsmest 
järelevalvenõukogu koosolekust ja ühest telekonverentsist ning 14 EBA töörühma tööst. EBA järele- 
valvenõukogu hääleõiguslik liige on Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld ja asendusliige 
juhatuse esimees Kilvar Kessler. 

EBA järelevalvenõukogu fookuses olid 2019. aastal Euroopa Liidu ülese panganduse stressitesti 
ettevalmistus 2020. aastaks ja selle metoodika muudatused, 2019. aastal tehtav läbipaistvusharjutus,  
Basel III standardite rakendamine, finantsinnovatsioonist tulenevate riskide ja võimaluste analüüsimine, 
tarbijakaitse tõhustamine ja rahapesu tõkestamine. Muu hulgas otsustati, et Eesti ja Taani finantsjärele-
valve ei rikkunud Danske Bank A/Si Eesti filiaali üle järelevalvet tehes Euroopa Liidu õigust, ja algatatud 
uurimine lõpetati.

EUROOPA KINDLUSTUS- JA TÖÖANDJAPENSIONIDE JÄRELEVALVE

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (European Insurance and Occupational  
Pensions Authority, EIOPA) eesmärk on edendada tugevat õigusraamistikku ja ühist järelevalvekultuuri 
kindlustuse ja tööandjapensionide sektoris. Finantsinspektsioon võttis 2019. aastal üle ühe EIOPA soo-
vituse. Finantsinspektsiooni esindaja võttis osa kuuest järelevalvenõukogu koosolekust ning kümne 
EIOPA võrgustiku ja töörühma tööst.

EIOPA järelevalvenõukogu hääleõiguslik liige on Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler 
ja asendusliige juhatuse liige Andres Kurgpõld. 

2019. aastal oli EIOPA põhieesmärk valmistuda Solventsus II direktiivi üle vaatamiseks 2020. aastal. 
Samuti valmistuti 2020. aasta kliimateemalise tundlikkustesti tegemiseks ning arutleti tulevaste stressi- 
testide metoodika muudatuste üle. Ühtlasi keskenduti finantsinnovatsiooni ja tehnoloogia käsitlemisele 
ning tarbijakaitse edendamisele. 

EUROOPA VÄÄRTPABERITURUJÄRELEVALVE

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (European Securities and Markets Authority, ESMA) ülesanne on 
tõhustada investorite kaitset ning edendada stabiilseid ja hästi toimivaid finantsturge. Finantsinspekt-
sioon võttis 2019. aastal üle kuus ESMA suunist. Finantsinspektsiooni esindaja võttis osa kuuest järele- 
valvenõukogu koosolekust ja viiest telekonverentsist. Finantsinspektsiooni eksperdid osalesid 2019. 
aastal 15 ESMA töörühma või komitee töös. ESMA järelevalvenõukogu hääleõiguslik liige on Finants- 
inspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm ja asendusliige juhatuse esimees Kilvar Kessler. 

2019. aastal olid ESMA tähtsaimad eesmärgid MiFID II/MiFIR ja prospektimääruse rakendamine, aru-
andlusest saadavate andmete kvaliteedi parandamine ning kapitaliturgude liidu ja finantsinnovatsiooni 
valdkondade tegevusplaanide järgimine ja otsejärelevalve elluviimine.

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU

Finantsinspektsioon osaleb koos Eesti Pangaga Euroopa Keskpanga juures tegutseva Euroopa Süs-
teemsete Riskide Nõukogu (European Systemic  Risk Board, ESRB) tegevuses. ESRB vastutab finants-
süsteemi makrotasandi järelevalve ning süsteemse riski ennetamise ja maandamise eest. Finants- 
inspektsioon osaleb ESRB kõrgeima otsustusorgani ehk haldusnõukogu istungitel hääleõiguseta liik-
mena ja ESRB juurde loodud nõuandva tehnilise komitee töös täisliikmena. Finantsinspektsiooni esin-
daja osales 2019. aastal neljal haldusnõukogu kohtumisel, ühel tehnilise nõuandekomitee kohtumisel ja 
kahel töörühma kohtumisel.
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MUU RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Finantsinspektsioon osaleb pangandus- ja kindlustusjärelevalvekolleegiumites ning kriisilahendus-
kolleegiumites, et järelevalve pankade ja kindlustusandjate üle ning kriisilahendus nende suhtes oleks 
võimalikult tõhus ja koostöö riikide pädevate asutuste vahel efektiivne. 

Finantsinspektsioon on ka Rahvusvahelise Kindlustusjärelevalve Assotsiatsiooni (International 
Association of Insurance Providers, IAIS), Kesk- ja Ida-Euroopa pangandusjärelevalve regionaalgrupi 
(Group of Banking Supervisors from Central and Eastern Europe, BSCEE), Rahvusvahelise Väärtpaberi- 
järelevalve Organisatsiooni (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) ning 
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment, OECD) rahvusvahelise finantshariduse võrgustiku liige. Lisaks edendatakse Põhja- ja Baltimaade 
koostööd Põhja- ja Baltimaade makrofinantsjärelevalve foorumis (Nordic-Baltic Macroprudential Forum, 
NBMF) ja stabiilsusrühmas (Nordic-Baltic Stability Group, NBSG). Põhja- ja Baltimaade stabiilsusrühm 
viis 2019. aasta alguses läbi kriisisimulatsiooni harjutuse, millest võtsid osa 31 asutust Taanist, Eestist, 
Soomest, Islandilt, Lätist, Leedust, Norrast ja Rootsist, aga ka asjaomased Euroopa Liidu asutused.

2019. aasta jooksul külastas Finantsinspektsiooni korraliste visiitide raames mitu reitinguagentuuri. 
Samuti kohtus Finantsinspektsioon IMFi esindajatega nende iga-aastase põhikirja artikkel IV hindamis- 
visiidi raames. 

FINANTSINSPEKTSIOON UUENDAS TARBIJAVEEBI MINURAHA.EE 

Finantsvahendajad toovad pidevalt turule uusi tooteid ja teenuseid või lisavad olemasolevatele 
pakkumistele võimalusi. Selleks, et Eesti elanike finantskirjaoskuse parandamisele kaasa aidata, 
lõi Finantsinspektsioon üle kümne aasta tagasi tarbijaveebi minuraha.ee. 2019. aastal võttis ins-
pektsioon kasutusele selle kasutajasõbralikuma ja mugavama versiooni. 

Minuraha.ee annab inimestele erapooletut teavet turul pakutavate finantsteenuste ja -toodete 
kohta. Peamine teave veebilehel on koondatud põhivaldkondade alla: pangandus, kindlustus, 
investeerimine ja pensionid. Avalehel on värskemad uudised ja loetuimad infomaterjalid. 

Uues veebis on rohkem tähelepanu pööratud sellele, et info oleks kiiresti leitav. Samuti on kogu 
lehte senisest mugavam nutiseadmetes vaadata ning veebilehe loomisel on arvestatud ligipää-
setavuse nõuetega, et seda saaksid kasutada näiteks vaegnägijad. Muutunud on veebilehe üles-
ehitus ja kujundus, samuti on kasutusel palju pilte, jooniseid ja infograafikat. Veebileht annab 
nõu, kuidas rahaasju planeerida ja eelarvet koostada. Samuti saab lehel võrrelda tüüpilisi makse- 
kontoga seotud makseteenuseid ja nende hindu.



60

FINANTSINSPEKTSIOONI 
TULUD JA KULUD 
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ARVESTUSPÕHIMÕTTED
ÜLDINE

Finantsinspektsiooni tulude-kulude aastaaruande koostamisel on lähtutud Finantsinspektsiooni 
seadusest ja käesolevas lõigus nimetatud arvestuspõhimõtetest. Vastavalt Eesti Panga seadusele ei 
maksa Finantsinspektsioon tulumaksu ega muid majandustegevusega seotud makse riigieelarvesse, 
välja arvatud füüsiliste isikutega seotud maksud. Käibemaksuseaduse §st 21 tulenevalt on Finants- 
inspektsioon registreeritud piiratud käibemaksukohustuslaseks ja arvestab tasumisele kuuluva käibe-
maksu Euroopa Liidu siseselt soetatud või imporditud kaupade ja teenuste käibelt. Finantsinspektsiooni 
tulud ja kulud on kajastatud arvestusperioodi jooksul tekkepõhiselt, sõltumata raha laekumisest või 
tasumisest. Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi alusel nende toimumise 
momendil. Järelevalvetasude nõuded kajastavad järelevalvesubjektidele esitatud nõudeid tasuda järele-
valvetasu Finantsinspektsiooni seaduses kehtestatud tähtajaks. Tulude-kulude aastaaruanne on koos-
tatud tuhandetes eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule.

Tehingud välisvaluutas

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale euro (s.o Finantsinspektsiooni arvestusvaluuta). 
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult 
kehtinud Euroopa Keskpanga vahetuskursid.

Kasutusrendid

Kasutusrendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad ris-
kid ja hüved ei ole üle kandunud rentnikule. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul 
lineaarselt tulude-kulude aruandes kuluna.

TULUDE-KULUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes
LISA 2019 2018

TULUD
Järelevalvetasud 1 7 470 7 498
Muud tulud 2 39 26
Tegevustulud kokku 7 509 7 524
KULUD
Tööjõukulud 3 4 441 4 089
Mitmesugused tegevuskulud 4 2 434 2 134
Muud kulud 5 92 65
Tegevuskulud kokku 6 967 6 288
Põhitegevuse tulem 542 1 236
Finantstulud ja -kulud 6 -37 -33
Aruandeaasta tulem 505 1 203
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TULUDE-KULUDE AASTAARUANDE LISAD
LISA 1

Järelevalvetasud 

Järelevalvetasu mahuosa määrad

Finantsinspektsiooni tegevust rahastatakse peamiselt finantsjärelevalve subjektide tasutavast Finants- 
inspektsiooni seadusega sätestatud kohustuslikust maksest (järelevalvetasu) ja menetlustasudest. 
Finantsinspektsiooni finantseerimise täpsemad põhimõtted on sätestatud Finantsinspektsiooni seaduses.

Järelevalvetasu koosneb kahest komponendist: kapitaliosast, milleks on summa, mis sõltuvalt järele-
valvesubjekti liigist võrdub ühe protsendiga järelevalvesubjekti kapitalinõudest, näiteks minimaalsest 
netoomavahendite, miinimumkapitalinõude alammäärast, kõrgeimast minimaalse omakapitali või akt-
sia-, osa-, või algkapitali summast vmt; mahuosast, milleks on summa, mis võrdub rahandusministri 
poolt Finantsinspektsiooni nõukogu ettepanekul iga-aastaselt kehtestatud protsendi määraga sõltuvalt 
järelevalvesubjekti liigist kas selle varast, brutokindlustusmaksetest, vahendustasude kogusummast, 
tarbimiskrediidi jäägist või muust tasude arvestamise alusest.

Järelevalvetasu kapitaliosa ja mahuosa ettemakse tasutakse Finantsinspektsioonile eelarveaastale 
eelneva aasta 31. detsembriks. Mahuosa lõppmakse tasutakse eelarveaasta 1. septembriks. Eelarve- 
aasta jooksul lisanduvad järelevalvesubjektid tasuvad järelevalvetasu ainult kapitaliosa ulatuses  
30 päeva jooksul arvates tegutsemise õiguse tekkimisest.

protsentides
Järelevalvetasu mahuosa  

määrad 2019
Järelevalvetasu mahuosa  

määrad 2018
Pangad 0,0175 0,0175
Kahjukindlustusandjad 0,097 0,097
Fondivalitsejad 0,0013/0,0095/0,013 0,0013/0,0095/0,013
Elukindlustusandjad 0,023 0,023
Krediidiandjad 0,1 0,1
Kindlustusmaaklerid 0,92 0,92
Investeerimisühingud 0,23 0,23
Makseasutused 0,019 0,019
Krediidivahendajad 0,1 0,1
Pensioniregistri pidaja
Reguleeritud väärtpaberituru korraldaja 0,5 0,5
E-raha asutused 0,22 0

tuhandetes eurodes
Järelevalvetasud 2019 Järelevalvetasud 2018

Pangad 4 905 5 134
Kahjukindlustusandjad 911 816
Fondivalitsejad 534 503
Elukindlustusandjad 434 426
Krediidiandjad 216 190
Kindlustusmaaklerid 195 187
Investeerimisühingud 146 131
Makseasutused 96 80
Krediidivahendajad 13 17
Pensioniregistri pidaja
Reguleeritud väärtpaberituru korraldaja 18 14
E-raha asutused 2 0
Kokku 7 470 7 498
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LISA 2 

Muud tulud

Vastavalt Finantsinspektsiooni seadusele tasub füüsiline isik, juriidiline isik või välismaa äriühingu 
filiaal, kes taotleb Finantsinspektsioonilt taotluse läbivaatamist või toimingu sooritamist, Finants- 
inspektsioonile menetlustasu.

Muude tulude all kajastatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt (ESMA) saadud tagasimakset.

LISA 3 

Tööjõukulud 

Tööjõukulus sisalduvad töötasud, lisatasud, juhatuse liikmete töötasud, lahkumishüvitised ja Finants- 
inspektsiooni töötajate arvestuslik puhkusekohustuse kahanemine kasutamata puhkuste osas koos sot-
siaal- ja töötuskindlustusmaksuga summas 25 tuhat eurot. 

Finantsinspektsiooni töötaja keskmine töötasu 2019. aastal oli 2561 eurot kuus. 2019. aastal oli Finants- 
inspektsiooni nõukogu ja juhatuse liikmetele väljamakstud tasu kogusuurus 336 tuhat eurot. 2018. aas-
tal oli väljamakstud tasu 329 tuhat eurot. Töötajatele makstud tulemustasud kokku moodustasid 6,8% 
tööjõukulust. Töötajate arv 31. detsembri 2019. aasta seisuga oli 92 (sh juhatuse liikmed).

LISA 4 

Mitmesugused tegevuskulud 

tuhandetes eurodes
2019 2018

Menetlustasud 25 26
Muud tulud 14 0
Kokku 39 26

tuhandetes eurodes
2019 2018

Töötasu 3 255 3 007
Maksud 1 125 1 022
Nõukogu tasud 61 60
Kokku 4 441 4 089

tuhandetes eurodes
2019 2018

Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks 762 711
Kinnisvara rent 292 354
IT-infrastruktuur, tarkvara ja arendus 751 482
Töölähetus 254 246
Bürookulu 127 105
Kommunikatsioonikulu 29 48
Koolitus 75 61
Raamatupidamise teenus 54 54
Õigusabi ja konsultatsioonid 9 22
Teabeagentuurid 16 13
Personalitöö 10 10
Põhivara rendikulu 46 20
Audiitorkontrolli kulu 9 8
Kokku 2 434 2 134
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Tegevuskulud

Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudena kajastatakse Finantsinspektsiooni poolt rahvus-
vahelistele organisatsioonidele – ESMA, EIOPA, EBA, IAIS, BSCEE, IOSCO ja OECD – tasutud liikme-
makse ning Põhja-Balti kriisiharjutuse kulu.

Kinnisvara rent sisaldab Eesti Pangalt renditud büroopinda üldpinnaga 1515,1 m² (alates 1. juulist 2019 
on inspektsiooni kasutuses 1673,2 m²), hinnaga 13,75 eurot ruutmeetri eest kuus. Kinnisvara rent sisal-
dab Eesti Pangalt ostetud kinnisvarahalduse kompleksteenust.

IT-infrastruktuur, tarkvara ja arendus kajastab Eesti Pangalt ostetud infotehnoloogia teenust arves-
tusliku kuluga 4108 eurot ühe kasutaja kohta aastas ning Finantsinspektsiooni IT-infrastruktuuri ja 
arendusprojekte.

Töölähetusena käsitletakse Finantsinspektsiooni esindamisega ja järelevalvelise koostööga seotud 
lähetusi. Töölähetused olid eelkõige seotud Euroopa pangandusjärelevalve töös (EKP/SSM), Euroopa 
järelevalveasutuse (ESAde) komiteede ja nende alamkomiteede kohtumistega ning kahepoolsete koh-
tumistega teiste järelevalveasutustega. Kokku toimus 2019. aastal 358 töölähetust. 2018. aastal oli töö-
lähetuste arv 339.

Bürookulu sisaldab Finantsinspektsiooni perioodika ja raamatute kulu, tõlketööde ja postikulu, kontori- 
tarvete ja väikevahendite kulu, nõupidamiste ja esinduskulu, kõnekulu ja transpordikulu.

Kommunikatsioonikulu hõlmab tarbijahariduse programmi, veebilehe www.minuraha.ee ning Finants- 
inspektsiooni aastaraamatu kulu.

Koolituskuluna käsitletakse Finantsinspektsiooni töötajate osalemist sise- ja välisriiklikel koolitustel, 
sh koolituslähetuste kulu. 2019. aastal moodustas keskmine väliskoolituse kulu koos lähetuskuludega 
1016 eurot ja riigisisese koolituse kulu 108 eurot. 2018. aastal oli keskmine väliskoolitus 847 eurot ja 
riigisisene koolitus 85 eurot.

Raamatupidamiskulu on Eesti Pangalt ostetava kuluarvestuse, osalise juhtimisarvestuse, töötasu- 
arvestuse, laenuarvestuse, maksete ja arvelduste teostamise kulu. Õigusabi ja konsultatsioonide kulu-
kirjel kajastatakse õigusliku arvamuse andmise kulu. Teabeagentuuride kulu sisaldab teabeagentuuride 
kasutustasu. Personalitöö sisaldab Finantsinspektsiooni töötajate värbamiskulu.

Põhivara rendikulu hõlmab Finantsinspektsiooni poolt makstud renti Eesti Pangale, mis arvestatakse 
Finantsinspektsiooni kasutuses oleva põhivara, st IT riist- ja tarkvara ning inventari kohta aasta baasil. 
Rendi suurus võrdub Eesti Panga vastava põhivara amortisatsiooni määraga. 

Audiitorkontrolli kulu kajastab Finantsinspektsiooni tulude ja kulude aruande auditeerimise kulu. 
Finantsinspektsiooni seaduse § 51 lõike 3 kohaselt auditeerib Finantsinspektsiooni tulude-kulude aasta- 
aruannet Eesti Panga audiitor.

LISA 5

Muud kulud

Tagatised ja soodustused on sünnitoetus, erakorraline toetus ning töötajate tervishoiu tagamise ja sporti-
misega seotud kulutused. Samuti kajastatakse antud kulukirjel Finantsinspektsiooni töötajatele osaluspen-
sioni maksete kompenseerimist 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 10% osaleja aasta brutopalgast.

tuhandetes eurodes
2019 2018

Tagatised ja soodustused 48 34
Kultuur ja sport 37 31
Kohtukulu 7 0
Kokku 92 65
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Kultuuri ja spordi kirjel kajastatakse Finantsinspektsiooni töötajatele suunatud ürituste kulu. Kohtu-
kulu kirjel kajastatakse võimalikud potentsiaalsed kulutused seoses kohtuvaidlustega.

LISA 6

Finantstulud ja -kulud

Finantsinspektsioon hoiab oma reserve Eesti Pangas. Alates 1. oktoobrist 2015 kohaldatakse Finants- 
inspektsiooni Eesti Pangas hoitavate vahendite arvestuses EONIA intressimäära.

Bilanss

Selgitused 2019. aasta bilansi kohta

Raha ja pangakontod kajastavad arvelduskonto jääki Eesti Pangas.

Järelevalvetasude nõuded on Finantsinspektsioonile laekumata 2020. aasta järelevalvetasu ette-
maksed summas 203 tuhat eurot. 2018. aastal oli 2019. aasta laekumata järelevalvetasude ettemakse 
nõuete summa 152 tuhat eurot.

Võlad töövõtjale sisaldab puhkusekohustust. Puhkusekohustus kajastab Finantsinspektsiooni arves-
tuslikku puhkusekohustust töötajate kasutamata puhkuste osas summas 134 tuhat eurot.

Mitmesugused võlad sisaldavad Eesti Panga poolt 2019. aastal kaetud Finantsinspektsiooni kulusid, 
mille Finantsinspektsioon kompenseerib Eesti Pangale 2020. aastal. Finantsinspektsiooni kulud kajas-
tatakse aastaaruandes tekkepõhiselt.

Tulevaste perioodide tulude all on kajastatud 2020. aasta järelevalvetasude ettemakseid summas  
7861 tuhat eurot. 2018. aastal oli tulevaste perioodide tulude all kajastatud 2019. aasta järelevalvetasude 
ettemakseid summas 7296 tuhat eurot.

2019. aastal on reservist maha arvatud Finantsinspektsiooni 2018. aasta eelarve ülejääk 401 tuhat 
eurot, mis tulenevalt Finantsinspektsiooni nõukogu 22. märtsi 2019. aasta otsusest nr 1.1-1/1 tagastati 
ühetaoliselt ja proportsionaalselt järelevalvesubjektidele.

Aruandeaasta tulem 2019. aastal oli 505 tuhat eurot.

tuhandetes eurodes
2019 2018

Finantstulud ja -kulud -37 -33
Kokku -37 -33

tuhandetes eurodes
VARAD 31.12.2019 31.12.2018

Raha ja pangakontod 13 775 12 996
Järelevalvetasude nõuded 203 152
Varad kokku 13 978 13 148
KOHUSTUSED JA RESERV
Võlad töövõtjale 134 159
Mitmesugused võlad 1 099 920
Tulevaste perioodide tulud 7 861 7 296
Eraldis võimalikele tulevastele kohustustele 7 0
Kohustused kokku 9 101 8 375
Reserv 4 372 3 570
Aruandeaasta tulem 505 1 203
Reserv ja aruandeaasta tulem kokku 4 877 4 773
Kohustused, reserv ja aruandeaasta tulem kokku 13 978 13 148
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Pressikonverents Eesti Panga muuseumis:  Finantsinspektsiooni esimees Kilvar Kessler räägib Danske Bankile tehtud 
ettekirjutusest, millega keelati panga filiaali tegevus Eestis
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AUDIITORI ARUANNE 
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SSÕÕLLTTUUMMAATTUU  VVAANNDDEEAAUUDDIIIITTOORRII  AARRUUAANNNNEE

Finantsinspektsiooni nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Finantsinspektsiooni tulude-kulude aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. 
detsember 2019, tulude-kulude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja oluliste 
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat informatsiooni.

Meie arvates on eelpool mainitud tulude-kulude aastaaruanne koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas 
Finantsinspektsiooni seaduse ning tulude-kulude aastaaruandes esitatud arvestuspõhimõtetega.

Arvamuse alus

Teostasime oma auditi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meile nende 
standarditega pandud kohustusi on täiendavalt kirjeldatud käesoleva aruande alalõigus „Vandeaudiitori 
kohustused seoses tulude-kulude aastaaruande auditiga” . Oleme Finantsinspektsioonist sõltumatud 
kooskõlas Eesti Vabariigis raamatupidamise aruande auditile kohalduvate eetikanõuetega ja oleme täitnud 
oma muud eetikaalased kohustused vastavalt neile nõuetele. Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille 
oleme hankinud, on piisav ja asjakohane, et olla aluseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhatus vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon sisaldab 2019. aasta aruandes esitatud 
peatükke, kuid ei sisalda tulude-kulude aastaaruannet ega meie vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus tulude-kulude aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei esita selle kohta 
mitte mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses tulude-kulude aastaaruande auditiga on meil kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda 
seejuures, kas see lahkneb oluliselt tulude-kulude aastaaruandest või teadmistest, mille auditi käigus 
omandasime, või kas see näib olevat muul viisil oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme oma töö alusel 
järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, siis oleme kohustatud sellest asjaolust 
teavitama. Meil ei ole sellega seoses millestki teavitada.

Juhatuse ja nõukogu kohustused seoses tulude-kulude aastaaruandega

Juhatus vastutab tulude-kulude aastaaruande koostamise eest kooskõlas Finantsinspektsiooni seaduse 
ning tulude-kulude aastaaruandes esitatud arvestuspõhimõtetega, ja sellise sisekontrolli eest, mida juhatus 
peab vajalikuks, et oleks võimalik koostada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta tulude-
kulude aastaaruanne.

Tulude-kulude aastaaruande koostamisel on juhatus kohustatud esitama infot tegevuse jätkuvusega seotud 
asjaolude kohta, kui see on asjakohane, ja kasutama arvestuses tegevuse jätkuvuse alusprintsiipi.

Nõukogu vastutab Finantsinspektsiooni finantsaruandlusprotsessi järelevalve eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses tulude-kulude aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas tulude-kulude aastaaruanne tervikuna on 
pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab 
meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise 
väärkajastamise esinemisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) teostatud 
auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse 
oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke 
otsuseid, mida kasutajad tulude-kulude aastaaruande alusel teevad.

KPMG Baltics OÜ. an Estonian limited liability company and a 
member firm of the KPMG network of independent member firms 
affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG 
International"), a Swiss entity. Reg no 10096082.
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Rahvusvaheliste auditeerimise standardite (Eesti) kohase auditi käigus kasutame kutsealast otsustust ja
säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi vältel. Lisaks:

• teeme kindlaks tulude-kulude aastaaruande pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise 
riskid ja hindame neid, kavandame riskidele vastavad auditiprotseduurid ja teostame neid ning 
hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest 
tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise 
puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, informatsiooni tahtlikku esitamata 
jätmist või vääresitust või sisekontrolli eiramist;

• omandame arusaamise auditi jaoks asjakohasest sisekontrollist, et kavandada antud tingimustes 
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust Finantsinspektsiooni 
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

• hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhatuse raamatupidamishinnangute ja 
nende kohta avalikustatud informatsiooni põhjendatust;

• teeme järelduse selle kohta, kas arvestuses tegevuse jätkuvuse alusprintsiibi kasutamine juhatuse 
poolt on asjakohane ja kas hangitud auditi tõendusmaterjali põhjal esineb sündmustest või 
tingimustest tulenevat olulist ebakindlust, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust 
Finantsinspektsiooni jätkuva tegutsemise suhtes. Kui järeldame, et eksisteerib oluline ebakindlus, 
siis oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu tulude-kulude aastaaruandes selle 
kohta avalikustatud informatsioonile või kui avalikustatud informatsioon on ebapiisav, siis 
modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad kuni vandeaudiitori aruande kuupäevani 
hangitud auditi tõendusmaterjalil;

• hindame tulude-kulude aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud 
informatsiooni, ning seda, kas tulude-kulude aastaaruanne esitab selle aluseks olevaid tehinguid ja 
sündmusi õiglasel viisil.

Vahetame informatsiooni nõukoguga auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning oluliste auditi
tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus tuvastatud oluliste sisekontrollisüsteemi puuduste kohta.

Eero Kaup

Avaliku sektori vandeaudiitori number 459

KPMG Baltics OÜ
Audiitorettevõtja tegevusluba nr 17
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kooskõlas Eesti Vabariigis raamatupidamise aruande auditile kohalduvate eetikanõuetega ja oleme täitnud 
oma muud eetikaalased kohustused vastavalt neile nõuetele. Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille 
oleme hankinud, on piisav ja asjakohane, et olla aluseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhatus vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon sisaldab 2019. aasta aruandes esitatud 
peatükke, kuid ei sisalda tulude-kulude aastaaruannet ega meie vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus tulude-kulude aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei esita selle kohta 
mitte mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses tulude-kulude aastaaruande auditiga on meil kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda 
seejuures, kas see lahkneb oluliselt tulude-kulude aastaaruandest või teadmistest, mille auditi käigus 
omandasime, või kas see näib olevat muul viisil oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme oma töö alusel 
järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, siis oleme kohustatud sellest asjaolust 
teavitama. Meil ei ole sellega seoses millestki teavitada.

Juhatuse ja nõukogu kohustused seoses tulude-kulude aastaaruandega

Juhatus vastutab tulude-kulude aastaaruande koostamise eest kooskõlas Finantsinspektsiooni seaduse 
ning tulude-kulude aastaaruandes esitatud arvestuspõhimõtetega, ja sellise sisekontrolli eest, mida juhatus 
peab vajalikuks, et oleks võimalik koostada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta tulude-
kulude aastaaruanne.

Tulude-kulude aastaaruande koostamisel on juhatus kohustatud esitama infot tegevuse jätkuvusega seotud 
asjaolude kohta, kui see on asjakohane, ja kasutama arvestuses tegevuse jätkuvuse alusprintsiipi.

Nõukogu vastutab Finantsinspektsiooni finantsaruandlusprotsessi järelevalve eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses tulude-kulude aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas tulude-kulude aastaaruanne tervikuna on 
pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab 
meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise 
väärkajastamise esinemisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) teostatud 
auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse 
oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke 
otsuseid, mida kasutajad tulude-kulude aastaaruande alusel teevad.

KPMG Baltics OÜ. an Estonian limited liability company and a 
member firm of the KPMG network of independent member firms 
affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG 
International"), a Swiss entity. Reg no 10096082.
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Siseaudiitori hinnangul täideti Finants- 
inspektsiooni nõukogu ja juhatuse otsu-
seid 2019. aastal hästi. Juhtimis- ja  

kontrollisüsteem toimis olulises ulatuses põhjen-
datud ootuste kohaselt.

Siseaudiitori hinnangul suhtusid inspektsiooni 
töötajad huvide konflikti ennetamisse küllaldase 
vastutustundega ja huvide konflikti ennetamise 
meetmed toimisid inspektsioonis seaduses sätes-
tatud nõuete kohaselt.

Siseaudiitor tegutses 2019. aastal riski-, vas-
tavus- ja ülevaatepõhiselt. Siseaudiitor oli oma 
tegevuse ulatuse kavandamisel, ametiülesannete 
täitmisel ja töö korraldamisel sõltumatu ning tule-
mustest teavitamisel erapooletu ja objektiivne. 
Nõukogu ja juhatus eraldasid siseauditi toimimi-
seks 2019. aastal küllaldase ressursi.

Oma tegevuses järgis siseaudiitor Rahvus- 
vahelise Siseaudiitorite Instituudi eetikakoodeksit, 
kutsestandardeid ja tegevuse põhialuseid ning 
Euroopa Keskpankade Süsteemi siseauditi põhi-
määruse ja käsiraamatu nõudeid. Siseaudiitori 
poolt võtmeindikaatorite põhjal kujundatud hin-
nangu kohaselt on siseaudit toiminud kooskõlas 
põhjendatud ootusega ja standarditega nõutava 
kvaliteeditasemega.

Raivo Linnas
siseaudiitor
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Tallinnas 2020

Aastaaruande koostas Finantsinspektsiooni juhatus ja see on esitatud kinnitamiseks Finantsinspekt-
siooni nõukogule. Aastaaruanne esitatakse riigikogule.

Aastaaruanne sisaldab Finantsinspektsiooni tegevuse ülevaadet, sh

• tulude-kulude aastaaruannet
• bilanssi
• audiitori aruannet

Finantsinspektsiooni juhatus kinnitab, et Finantsinspektsiooni tulude-kulude aastaaruanne on vasta-
vuses Finantsinspektsiooni seaduse ja rakendatud arvestuspõhimõtetega.

Kilvar Kessler  Andres Kurgpõld  Andre Nõmm  Siim Tammer 
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