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Finantsinspektsiooni juhatuse liikmete vastutusalade ja struktuuriüksuste uute põhimääruste kinnitamine

Tuginedes Finantsinspektsiooni seaduse § 18 lg 3 punktidele 6 ja 7 Finantsinspektsiooni juhatus,

otsustas:

1. Tunnistada kehtetuks Finantsinspektsiooni juhatuse varasemad otsused (i) juhatuse liikmete vastutusalade 
jaotuse ning (ii) Finantsinspektsiooni struktuuri, sealhulgas osakondade ja divisjonide põhimääruste kohta.

2. Kinnitada Finantsinspektsiooni juhatuse liikmete vastutusalad tegevusvaldkondade osas alljärgnevalt:

2.1 Juhatuse esimees Kilvar Kessler vastutab järgmiste ametikohtade ja struktuuriüksuste eest:
2.1.1 Avalike- ja rahvusvaheliste suhete osakond
2.1.2 Saneerimisosakond
2.1.3 Finantsteenuste järelevalve osakond
2.1.4 Siseaudiitor
2.1.5 Personalijuht
2.1.6 Juhatuse esimehe abi

Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad alljärgnevad peamised ülesanded:
• Strateegia kujundamine.
• Üldjuhtimine ja juhatuse töö korraldamine.
• Institutsionaalse arengu ja siseriikliku koostöö koordineerimine.
• Avalike- ja rahvusvaheliste suhete korraldus.
• Sisese kommunikatsiooni korraldus.
• Edendada elanike teadlikkust finantsteenustest ja -toodetest.
• Täita Finantsinspektsioonis kriisilahendusasutuse ülesandeid.
• Korraldada Tagatisfondi ülesannete täitmine vastavalt sõlmitud kokkulepetele ja seadusele.
• Korraldada ja koordineerida finantskriisi lahendamist ja/või üksiku suuremahulise nõrga järelevalve 

subjekti lahendamist, koostöös teiste juhatuse liikmetega.
• Kontrollida finantsteenuse osutamisel, selle ümberkorraldamisel või lõpetamisel finantsjärelevalve 

subjektide (v.a makseteenused ja investeerimisfondid) tegevuse vastavust õigusaktidele ning 
rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele ja tavadele.

• KAVS subjektide ja kindlustusmaaklerite üle järelevalve teostamine (v.a tegevusõiguse andmine ja 
võtmine, olulise osaluse menetlus ning sobivusmenetlus).

• Lahendada vastavalt õigusaktis antud pädevusele finantsteenuse tarbija ja teenuse osutaja vahelisi 
vaidlusi.

• Siseauditi funktsiooni toimimine.
• Personali juhtimise ja töötajate koolituse toimimine.

2.2 Juhatuse liige Andres Kurgpõld vastutab järgmiste ametikohtade ja struktuuriüksuste eest:
2.2.1 Finantssektori infrastruktuuri osakond
2.2.2 Riskide ja analüüsi osakond
2.2.3 Fondide ja kindlustusriskide osakond
2.2.4 Infotehnoloogia osakond
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Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad alljärgnevad peamised ülesanded:
• Infotehnoloogiaalane, sh selle edasiandmise, järelevalve teostamine finantsinspektsiooni seaduses 

määratletud finantsjärelevalve subjektide üle.
• Reguleeritud turu tehingute ja pakkumuste monitooring.
• Makse-, korraldatud teabe-, ja kauplemissüsteemide ning keskregistrite järelevalve.
• Järelevalve korraldamine krediidiasutuste, investeerimisühingute ja makseasutuste poolt 

usaldatavusnormatiivide täitmise üle, samuti usaldatavusnormatiivi määratlemine üksiku 
krediidiasutuse ja investeerimisühingu tasemel.

• Pandikirjade tegevusloa andmise ettevalmistamine ja tingimuste täitmise järelevalve korraldamine.
• Järelevalve korraldamine kindlustusandjate ja fondivalitsejate poolt usaldatavusnormatiivide täitmise 

üle.
• Kogumispensionide süsteemi järelevalve korraldamine.
• Liikluskindlustuse süsteemi järelevalve korraldamine.
• Finantsinspektsiooni siseste infotehnoloogiliste protsesside toimimise korraldamine.
• Infoturbe nõuete täitmise ja arendamise korraldamine.

2.3 Juhatuse liige Andre Nõmm vastutab järgmiste ametikohtade ja struktuuriüksuste eest:
2.3.1 Aruandluse ja teabe osakond
2.3.2 Rahapesu tõkestamise ja makseteenuste osakond
2.3.3 Innovatsiooni osakond
2.3.4 Raamatupidamine

Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad alljärgnevad peamised ülesanded:
• Finantsjärelevalve subjektide regulaarse aruandluse kogumine, töötlemine ja avalikustamine.
• Seaduses ettenähtud aruannete avalikustamise alane järelevalve.
• Finantsjärelevalve subjektide raamatupidamisalased küsimused.
• Kontrollida kohustatud isiku organisatsiooni ja tema poolt kohaldatavate hoolsusmeetmete vastavust 

õigusaktidele rahapesu ja terrorismi tõkestamise valdkonnas.
• Kontrollida kohustatud isikute tegevuse vastavust õigusaktidele rahapesu ja terrorismi rahastamise 

kahtluse tuvastamise ülesande täitmisel.
• Makse- ja e-raha asutuste finantsteenuste järelevalves: (i) hindab teenuse tingimuste selgust ja 

läbipaistvust; (ii) kontrollib finantsteenuse osutamisel, selle ümberkorraldamisel või lõpetamisel 
kohustatud isikute tegevuse vastavust õigusaktidele ning rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele 
ja tavadele ning (iii) menetleb asutamisvabaduse ja ülepiirilisi teavitusi finantsteenuse osutamise 
kohta.

• Korraldab Finantsinspektsiooni raamatupidamist.
• Korraldab Finantsinspektsiooni eelarvestamist ja järelevalvetasude menetlust.
• Korraldab finantskontrolli.
• Kaardistada ja aidata kaasa innovatiivsetele lahenditele finantssektoris, eelkõige finantsjärelevalve 

subjektides.
• Kaardistada Finantsinspektsiooni sisesed arenduse vajadused ning eestvedada majasiseseid arendusi 

koostöös teiste struktuuriüksustega.

2.4 Juhatuse liige Siim Tammer vastutab järgmiste ametikohtade ja struktuuriüksuste eest:
2.4.1 Ühingujuhtumise osakond
2.4.2 Õigusosakond
2.4.3 Sunni rakendamise osakond
2.4.4 Administratiiv osakond

Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad alljärgnevad peamised ülesanded:
• Järelevalve teostamine finantsinspektsiooni seaduses määratletud finantsjärelevalve subjektide 

organisatsiooni (internal governance) ja sisekontrolli süsteemide üle.
• Finantsjärelevalve subjektidele tegevusõiguste andmine.
• Finantsseisundi taastamise kavade hindamine ning äristrateegia hindamine koostöös teiste 

struktuuriüksustega.
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• Finantsjärelevalve õiguspärase käitumise korraldamine.
• Kvaliteedikontrolli ja riskijuhtimise tagamine.
• Finantsjärelevalve subjektide tegevusõiguste võtmine.
• Finantssektori üleste sobivusmenetluste läbiviimine.
• Finantsinspektsiooni kaitsmine kohtumenetlustes.
• Finantsjärelevalve subjektide ülese sunni rakendamise korraldamine.
• Uurimisasutustele kuriteoteadete koostamise korraldamine.
• Tagada Finantsinspektsiooni korrektne asjaajamine.

3. Kinnitada lisatud kujul avalike-ja rahvusvaheliste suhete osakonna, saneerimisosakonna, finantsteenuste 
järelevalve osakonna, finantssektori infrastruktuuri osakonna, riskide ja analüüsi osakonna, fondide ja 
kindlustusriskide osakonna, infotehnoloogia osakonna, aruandluse ja teabe osakonna, rahapesu 
tõkestamise ja makseteenuste osakonna, innovatsiooni osakonna, ühingujuhtumise osakonna, 
õigusosakonna, sunni rakendamise osakonna ja administratiiv osakonna põhimäärused.

4. Teha otsus teatavaks Finantsinspektsiooni töötajatele ja avalikustada Finantsinspektsiooni kodulehel.
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5. Otsus jõustub 01.02.2020.
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