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JUHATUSE 
PÖÖRDUMINE
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Tavapärane oleks praegusel ajal eessõna alustada, et koroonaviiruse 
tõttu oli 2020. aasta erakordne. Alustame siiski lühiülevaatega muu-
datustest Eesti finantsturu struktuuris, kuna see mõjutab majapi-
damisi ja ettevõtteid ehk pikemaski vaates kui koroonaviirus.

Eesti finantssektorist moodustab valdava osa pangandus. See sektor 
on viimase viie-kuue aastaga märkimisväärselt muutunud. Kui varem 
olid Eesti poolt raskemini kontrollitavad filiaalid suuruselt kolman-
daks ja neljandaks pangaks, siis tänaseks on suurfiliaalid turult 
kadunud. Taolise suundumuse taustaks oli siinse turu väiksuse juures 
regulatsioonide pealevool, aga ka arengud rahapesu tõkestamise 
vallas. 

Ettenähtavalt viis selline trend turu suurema kontsentreerumiseni. 
Seda sai tasakaalustada olemasolevate väikepankade abil. Tänaseks 
on ühel juhul saanud börsimaaklerist korraliku suurusega kredii-
diasutus ning teisel juhul mitteresidentide teenindajast tubli koha-
likule kliendile suunatud universaalpank. Lisandunud on panku, mis 
on keskendunud tarbijakrediidile, tekitades lisakonkurentsi ja kor-
rastades vastavat turgu. Paljude uute pankade emiteeritud väärtpa-
beritega kaubeldakse meie börsil, mis on elavdanud kohalikku 
kapitaliturgu.

Kuigi konkurentsi suurenemine peaks hästi mõjuma teenuste hin-
dadele, tähendab turuosaliste kiire kasv ka riskide kasvu. Riske oleme 
tasakaalustanud, kohustades finantsvahendajaid hoidma piisavalt 
suuri kapitalipuhvreid ja olles järjepidevalt nõudlik riskikontrolli orga-
nisatsioonide arendamise suhtes. Näiteks rahapesu tõkestamise 
valdkonnas liigutakse riskide juhtimisel uuele tasemele, kuigi piisava 
riskitundlikkuse saavutamiseks on finantsvahendajatel veel arengu-
ruumi. Aruandeaastal tõmbasime joone alla 2014. aastal alguse 
saanud erakorralisele rahapesu tõkestamise järelevalvetsüklile: turg 
on muutunud, turuosalised kohandumas, institutsioonid järeldused 
teinud ja areng õiges suunas.

Teine oluline struktuurne muudatus on kohustusliku kogumispen-
sionide süsteemi vabatahtlikuks tegemine. Ühiskonnale nii suure 
kaaluga asju saab sisuliselt otsustada ainult parlament. Finants- 
inspektsiooni roll on seadusega antud ülesannete raames seista 
selle eest, et muutus rakenduks normipäraselt. Selleks oleme nii 
enne kui ka pärast muutuse jõustumist teinud pensionifondidele 
stres siteste eesmärgiga mõista, kas ja mil määral need peavad vastu 
raha väljavoolule süsteemist. Vastupidavus on üldiselt tugev. Oleme 
reformiga seoses jätkuvalt dialoogis turuosalistega ja suuname neid 
tegelema oma infotehnoloogiliste lahendustega. Juhime avalikkuse 
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tähelepanu muutustega kaasnevatele ohtudele, kuna aktiveerunud 
on kelmid. Finantsvahendajate ja nende klientide erimeelsuste lahen-
damise süsteemi sobiks hästi praegu veel puuduv finantsombuds-
man, kes Finantsinspektsiooni juures tegutsedes omaks piisavat 
mõju klientide õiguste süsteemseks kaitseks.

Loomulikult oli koroonaviirus finantsturgude jaoks 2020. aasta nega-
tiivne peakangelane. Esialgsed stsenaariumid viiruse laastavast 
toimest finantssektoris ei realiseerunud. Koroonakriis tähendas 
finantsjärelevalvajale peamiselt kahte liiki riske. Esimene, kiiresti 
realiseeruv risk oli operatsiooniline: haigestumiste tõttu ei ole 
finantsvahendajad võimelised teenuseid osutama, mis omakorda 
võimendab majanduse kinnikiilumist ning halvimal juhul toob kaasa 
elanikkonna paanika. Eesti finantssektor juhtis kriisi tingimustes 
operatsioonilist riski väga hästi. Selleks olid ka head eeldused, kuna 
finantsjärelevalve on aastaid järjepidevalt suurematelt turuosalistelt 
nõudnud ja kontrollinud taasteplaanide olemasolu ning nende tes-
timist. Koroonapandeemia vormis õppused päriseluks.

Teine olulisem risk oli krediidirisk. Negatiivse arengu korral ei suuda 
inimesed ja ärid enam oma laenukohustusi täita ja tekivad krediidi-
kahjud, mis halvimal juhul tähendab panga maksejõuetust ja hoius-
tajatele vahendite kadu Tagatisfondi kindlustamata ulatuses. Eesti 
pankade kõige suurema kapitalipuhvri moodustab akumuleeritud 
kasum. Seega oli mõistlik kohe külmutada olemasolevad kasumi-
puhvrid, et säiliks pankade võimekus krediidikahjusid kanda. 
Finantsinspektsioon käivitas lisaks vastava arutelu kolleegidega 
Frankfurdis ja Stockholmis, kuna ka seal asuvad meie suuremate 
pankade järelevalveasutused. Tulemuseks oli hiljem kogu Euroopa 
Liidus saavutatud kokkulepe, et pangad kasumeid 2020. aastal 
koroonakriisist alates välja ei maksta.

Lisaks töötasime kohustuste täitmise poolega, et ühelt poolt anda 
raskustes laenuvõtjatele võimalus oma kohustuste täitmist ajutiselt 
edasi lükata, teisalt aga ergutada teatud leevendusi pakkudes panku 
võimaldama sellist laenukohustuste edasilükkamist. Sarnased mõt-
ted ja plaanid olid enamikul Euroopa Liidu finantsjärelevalveasutus-
tel: sündis ühtne raamistik maksemoratooriumite rakendamiseks. 
Selle pinnalt leppisid Eesti pangad 2020. aasta kevadel kokku mak-
semoratooriumis, järgides finantsjärelevalvajate seatud ühtseid 
tingimusi.

Aruandeaastal realiseerus Finantsinspektsiooni sisemise töökorral-
duse reform. Mastaabiefekti saavutamiseks ühendasime inspekt-
siooni kriisilahendamise üksuse ja Tagatisfondi tegevused. Oskus-
teabe paremaks ärakasutamiseks, tõhusamaks juhtimiseks ja vaa-
dete värskendamiseks roteerisime juhatuse liikmete vastutus- 
valdkondi ning muutsime struktuuriüksused ühetaolisemaks ja väik-
semaks. Ootamatult alanud koroonakriis tingis inspektsioonis kaug-
töö, milleks olime küll varem valmistunud ja mis seetõttu toimus 
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korrapäraselt. Kaugtöö omakorda tõi läbimõeldud ülemineku mobiil-
setele töökohtadele, kus inspektsiooni töövahendid võimaldavad 
töötajate liikuvust.

Finantsinspektsiooni peamised väljakutsed 2021. aastal seonduvad 
koroonakriisiga, kohustusliku kogumispensioni reformiga ja Eesti 
rahapesu tõkestamise võimekuse kaalumisega välishindajate poolt. 
Lisaks täidame strateegilisi prioriteete, aitame riigil kehtestada hal-
duskaristuste raamistikku ja finantsombudsmani institutsiooni, 
kaardistame regulatiivseid takistusi innovatsioonile finantssektoris 
ja liigume ise enam infotehnoloogilistele lahenditele baseeruvale, 
üldistavale järelevalvemudelile.

Jätkame ka 2021. aastal üle 200 finantsjärelevalve subjekti suhtes 
ligi 600 õigusakti rakendamist kindlalt, professionaalselt ja avatud 
meeltega. Lõpetuseks täname kõiki Finantsinspektsiooni töötajaid 
ja kolleege, finantsjärelevalve subjekte ja teisi koostööpartnereid, 
et olete aidanud hoida Eesti finantsturgu stabiilsena ja ausalt 
toimivana! 

Fi
na

nt
si

ns
pe

kt
si

oo
ni

 ju
ha

tu
se

 e
si

m
ee

s 
tu

tv
us

ta
m

as
 R

iig
ik

og
ul

e 
20

19
. a

as
ta

 a
ru

an
ne

t.



8

FINANTSINSPEKTSIOONIST
Finantsinspektsioon on sõltumatu finantsjärelevalve ja kriisilahenduse 
asutus. Finantsinspektsioon tegutseb Eesti riigi nimel ja seisab hea selle 
eest, et reguleeritud finantsturg oleks stabiilne ning läbipaistev.

Finantsjärelevalves ja finantskriiside lahendamisel lähtub inspektsioon 
avalikust huvist. Inspektsiooni tegevust ei rahastata riigieelarvest, vaid 
järelevalve- ja menetlustasudest, mida enamuses maksavad turuosalised, 
kelle üle inspektsioon järelevalvet teeb.

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. Samuti seisab Finantsinspektsioon selle 
eest, et pankade kriitilised funktsioonid jätkuksid kriisisiolukordades ja 
hoiustajate, investorite ning muude klientide vahendid oleksid piisavalt 
kaitstud.

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

STRATEEGIA AASTATEKS 2019–2021
Finantsinspektsiooni strateegia on kättesaadav Finantsinspektsiooni 
kodulehel.

Finantsinspektsiooni strateegia võtmesõnad on:

Kaemus

Oleme mõjus ja kohanduv asutus.

Kutsumus

Hoiame usaldust finantsturu vastu, tehes avalikes huvides finantsjäre-
levalvet ja lahendades finantskriise.

Väärtused

Tegutseme kindlalt, professionaalselt ja avatud meeltega. 

NÕUKOGU TEGEVUS
Finantsinspektsiooni tegevust kavandab ja juhtimist kontrollib nõukogu. 
Nõukogu koosneb kuuest liikmest. Rahandusminister ja Eesti Panga 
president kuuluvad nõukogusse oma ametikoha alusel. Kui Valdur Laidi 
ja Veiko Tali volitused lõppesid, nimetati nõukogu liikmeteks Mai 
Palmipuu ja Veiko-Joel Kokk. Eesti Panga asepresidendi ametist lahkunud 
Maive Rute asemel nimetati nõukogu liikmeks taas Veiko Tali. 
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Finantsinspektsiooni nõukogusse kuulusid 2020. aastal:

Martin Helme, rahandusminister 

Madis Müller, Eesti Panga president

Maive Rute, Eesti Panga asepresident (kuni 31.12.2020)

Veiko Tali (Rahandusministeeriumi kantslerina kuni 14.10.2020 ja  
Eesti Panga asepresidendina alates 1.01.2021)

Valdur Laid, maksu- ja tolliameti juht (kuni 14.10.2020)

Mai Palmipuu (alates 15.10.2020)

Veiko Joel Kokk (alates 15.10.2020)

Rein Minka, Eesti Panga nõukogu liige

2020. aastal toimus kuus nõukogu koosolekut, kus tehti muu hulgas järgmised 
otsused:

• Kinnitati Finantsinspektsiooni 2019. aasta aruanne.

• Otsustati kanda Finantsinspektsiooni 2019. aasta eelarve ülejääk 
505 142,52 eurot Finantsinspektsiooni eelarvereservi.

• Kinnitati Finantsinspektsiooni 2021. aasta eelarve summas  
9 318 000 eurot.

• Kinnitati Finantsinspektsiooni ametikohtade koguarvuks alates 1.1.2021 
mitte rohkem kui 120 töötajat.

• Tehti rahandusministrile ettepanek kinnitada järelevalvetasu mahuosa 
määrad 2021. aastaks.

Finantsinspektsiooni juhatus andis nõukogule regulaarselt ülevaateid oma tege-
vuse,  eelarve täitmise ja finantssektori kohta.
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Finantsinspektsiooni tegevus numbrites

110 töötajat
271 Finantsinspektsiooni järelevalve  
alla kuuluvat ettevõtet
413 juhatuse otsust
26 turuosalistele kehtestatud  
soovituslikku juhendit 

JUHATUSE TEGEVUS
Finantsinspektsiooni tööd juhtis 2020. aastal neljaliikmeline juhatus, kes 
langetas otsuseid häälteenamuse alusel. Finantsinspektsiooni juhatusse 
kuulusid juhatuse esimees Kilvar Kessler ning liikmed Andre Nõmm, 
Andres Kurgpõld ja Siim Tammer.

2020. aastal toimus 62 juhatuse koosolekut, kus tehti 210 juhtimisotsust, 203 
haldusotsust, nende hulgas 16 ettekirjutust. Järelevalvesubjektidele määrati 
rikkumiste eest rahatrahv viiel korral. Juhatus andis välja kuus tegevusluba 
ning ühe täiendava tegevusloa. Kehtetuks tunnistati kolm tegevusluba ette-
võtte enda taotluse alusel.

ORGANISATSIOON JA TÖÖTAJAD
Finantsinspektsiooni töötajaskonda iseloomustab 
hea kombinatsioon pikaajalise kogemusega ja 
pühendunud tippekspertidest ning viimastel aas-
tatel asutuse kasvamisega lisandunud võimeka-
test noorspetsialistidest. 2020. aasta lõpu seisuga 
oli inspektsioonis 110 töötajat, kellest 11 töötaja 
tööleping oli peatatud. Töötajate keskmine vanus 
oli 37,3 aastat ja tööstaaž 7,8 aastat. Aasta jooksul 
asus tööle 20 uut ja lahkus 10  töötajat. Kvalifi-
katsiooni poolest moodustasid suurima osa kol-
lektiivist finantsspetsialistid (analüütikud, audiitorid), neile järgnesid juristid. 
Kõigil inspektsiooni töötajatel on kõrgharidus. 

Tööks koroonaviiruse tingimustes hakkas Finantsinspektsioon ette valmistuma 
juba jaanuaris, kui Eestisse jõudsid viiruse kohta esimesed teated. Kaugtööle 
jäämine märtsi keskpaigast toimus planeeritult. Selleks ajaks olid asutusel 
kaugtööks võimekused olemas. 

2020. aastal viis Finantsinspektsioon läbi organisatsioonis olulised struktuu-
rimuudatused. Struktuurimuudatust oli vaja seetõttu, et Eesti finantsturu struk-
tuur ja riskide dünaamika ning õigusaktide sisu, keerukus ja maht on viimastel 
aastatel märkimisväärselt muutunud. Finantsinspektsiooni struktuurimuuda-
tused aitavad paremini saavutada inspektsiooni strateegilisi eesmärke ja astuda 
ausa finantsturu nimel veelgi jõulisemaid samme. Uus struktuur koondab ja 
kasutab senisest tõhusamalt olemasolevat oskusteavet, rõhutab paremini vald-
kondi (nt sund, innovatsioon, ühingujuhtimise järelevalve), mis vajavad suuremat 
tähelepanu.

Kaugtöö jäi valdavaks töövormiks terve aasta vältel. Töötajad kohanesid uue 
töökorraldusega kiiresti, hinnates tööandja IT-tuge ja juhtimist uutes oludes. 
Suvel olukord paranes ja Finantsinspektsiooni juhatus otsustas, et töötajad 
võivad käia kohaseid piiranguid rakendades tööl ka kontoris.

Inspektsioon on igal aastal pakkunud Eesti üliõpilastele ka praktikavõimalusi. 
2020. aasta suvel võõrustati õigusala praktikanti finantsteenuste järelevalve 
valdkonnas.
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MIDA TÖÖTAMINE FINANTSINSPEKTSIOONIS ANNAB? 

Oskar Friedrich Oengo, jurist:  
“Töötamine Finantsinspektsioonis on mitmekülgne ja arendav. Teemad on huvitavad, 

kolleegid arukad ja abivalmid.” 

Romet Väljataga, finantsarvestuse spetsialist: 
„Finantsinspektsiooni teeb töökohana minu jaoks huvitavaks võimalus olla finants-

sektori vereringe keskpunktis. Siin on head võimalused kasvada ja areneda oma 
valdkonna professionaalidest koosnevas meeskonnas. Töö on tähendusrikas. 

Tunnen, et FI tööandjana väärtustab oma inimesi ning toetab nende professio- 
naalset arengut.“ 

Elen Tark, finantsaudiitor:  
„Finantsinspektsioonis töötamine pakub finantsanalüütikutele ja audiitoritele äärmi-

selt mitmekesiseid, arendavaid ja unikaalseid tööülesandeid. Läbi tiheda rahvusva-
helise koostöö olen laiendanud silmaringi ja loonud palju erialaseid kontakte. 

Boonuseks on ka väga head arenemisvõimalused ning toetavad ja professionaalsed 
kolleegid.“

Astrid Matsoo, jurist:  
„Finantsinspektsioonis töötades tunnen, et minu ekspertiisi ja kogemusi vajatakse 

ning minu panust märgatakse ja tunnustatakse. Samas toetatakse 
Finantsinspektsioonis ka töötaja iseseisvust. Siin saan ise valida töömeetodid ja 

vaatenurga.“
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NÕUKOGU

ANDRES KURGPÕLD  
Juhatuse liige 

Innovatsiooni  
osakond

RaamatupidamineInfotehnoloogia  
osakond 

Õigusosakond 

Sunni rakendamise 
osakond 

Administratiiv- 
osakond 

Ühingujuhtimise 
osakond 

Saneerimis- 
osakond 

Avalike- ja rahvus- 
vaheliste suhete 

osakond

Riskide analüüsi  
osakond

Fondide ja 
 kindlustusriskide 

osakond

Personalijuht 

Siseaudiitor 

Finantsteenuste 
järelevalve  
osakond 

Finantssektori  
infrastruktuuri 

osakond 

Aruandluse ja 
teabe osakond

Rahapesu tõkesta-
mise ja järelevalve

osakond 

KILVAR KESSLER  
Juhatuse esimees 

ANDRE NÕMM  
Juhatuse liige 

SIIM TAMMER  
Juhatuse liige 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Euroopa Liidu finantsjärelevalvepoliitika kujundamises Finants-
inspektsioon räägib kaasa Euroopa järelevalveasutuste kaudu. Euroopa 
järelevalveasutusi on kolm: Euroopa Pangandusjärelevalve (European 
Banking Authority, EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve (European Insurance and Occupational Pensions Authority, 
EIOPA) ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (European Securities 
and Markets Authority, ESMA). Lisaks kuulub Euroopa Finants-
järelevalveasutuste Süsteemi makrojärelevalvega tegelev Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu (European Systemic Risk Board, ESRB).

Kuna Eesti on ka euroala liige, on Finantsinspektsiooni igapäevane töö 
seotud ühtse järelevalvemehhanismiga (SSM). See on euroala pangan-
dusjärelevalve süsteem, kuhu kuuluvad Euroopa Keskpank ja euroala 

ORGANISATSIOONI STRUKTUUR
Finantsinspektsiooni nõukogu otsuse kohaselt muutus inspektsiooni 
juhatus alates 2020. aasta 1. jaanuarist neljaliikmeliseks. Juhatusse 
kuulusid esimees Kilvar Kessler ning liikmed Andre Nõmm, Andres 
Kurgpõld ja Siim Tammer. Aasta alguses rakendunud Finants-
inspektsiooni struktuurimuudatus võimaldas mitmetel spetsialistidel 
jätkata karjääri organisatsioonis uute osakondade juhtidena.  
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riikide järelevalveasutused. Ühtse järelevalvemehhanismi raames on 
Euroopa Keskpanga otsese järelevalve all euroala olulised krediidiasu-
tused. 2020. aastal vastasid Eestist neile kriteeriumidele AS SEB Pank 
ja Swedbank AS ning Luminor Bank AS. 

Finantsinspektsioon on ka pädev kriisilahendusasutus, osaledes ühtse 
kriisilahendusnõukogu (SRB) töös, mis on euroala teatud krediidiasu-
tuste keskne kriisilahendusasutus. Ühtne kriisilahendusnõukogu koos 
euroala riikide kriisilahendusasutustega moodustavad ühtse 
kriisilahendusmehhanismi.

Finantsinspektsioon osaleb pangandusjärelevalve-, kindlustusjärele-
valve- ning kriisilahenduskolleegiumites, et järelevalve konkreetsete 
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 Supervisors, 
IAIS),  Kesk- ja Ida-Euroopa pangandusjärelevalve regionaalgrupi 
(Group of Banking Supervisors from Central and Eastern Europe, 
BSCEE) ja Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni 
(International Organization of Securities Commissions, IOSCO) liige. 
Lisaks edendatakse Põhja- ja Baltimaade koostööd Põhja-Balti makro-
finantsjärelevalve foorumis (Nordic-Baltic Macroprudential Forum, 
NBMF) ja stabiilsusrühmas (Nordic-Baltic Stability Group, NBSG).

Finantsinspektsioon käivitas 2020. aasta lõpus koos teiste Balti riikide 
finantsjärelevalveasutuste juhtidega igakuise kohtumise ja arutelu 
Baltikumi finantsturgude aktuaalsetel teemadel ja Euroopa Liidu õigus-
loomes vaadete ühetaolistamiseks. 

Kilvar Kessler, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees:

„Eesti finantssüsteemi raamistikus on hetkel kaks olulist nõrkust, mida 
saaks lihtsasti kõrvaldada ja mille lahendamiseks oleme ka abi pakku
nud ning norme kirjutanud: puudulikud trahvide määrad ja menetlus 
ning finantsombudsmani puudumine. Viimane aitaks tarbijatel leida 
lahendusi finantsvahendajatega tekkinud vaidlustes. Kõrgemad trahvi
määrad viiks aga rahalise heidutuse Euroopas kohasele tasemele.”
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FINANTSINSPEKTSIOONI 
TEGEVUS 
KOROONAKRIISIS
Koroonapandeemia avaldas 2020. aastal üleilmsele majandusele tugevat 
mõju ning koos teiste sektoritega sai löögi ka finantsturg. Kuigi Eesti 
finantssektor sisenes keeruliseks muutunud majandusoludesse tugevana, 
oli selles sektoris kriisi tõttu palju ebakindlust. Finantssektori toimimine 
on oluline kogu majanduse jaoks, sest seal kuhjuvad probleemid võivad 
kiiresti kanduda edasi teistesse valdkondadesse.  Finantsinspektsioonil oli 
koroonakriisi mõjude leevendamisel täita oluline roll – hoida finantsturg 
ebakindlal ajal stabiilse ja usaldusväärsena. Inspektsioon jälgis, et olulised 
finantsteenused oleksid kättesaadavad ning  turuosalistel oleks samal ajal 
ka piisavalt kapitali- ja likviidsuspuhvreid kriisiga toime tulemiseks. 

FINANTSINSPEKTSIOONI TEGEVUSED, 
MIS VÄHENDASID KOROONAKRIISI MÕJU 
FINANTSSEKTORILE
Finantsinspektsioon suunas lisaks arvukatele mitteavalikele järelevalvetoi-
mingutele finantssektorit koroonakriisi mõjudega toime tulemiseks mär-
gukirjade ja soovituslike juhenditega (TABEL 1)

Märtsis saatis Finantsinspektsioon kõikidele krediidiasutustele, kredii-
diandjatele ja krediidivahendajatele märgukirja, milles juhtis tähelepanu 
sellele, et ka koroonaviiruse leviku tingimustes tuleb laenates olla vastu-
tustundlik. Kirjaga juhiti muu hulgas tähelepanu sellele, et professionaalne 
laenuandja peab rakendama vastutustundliku laenamise põhimõtet, enne 
kui otsustab võlgniku olemasoleva laenukohustuse refinantseerimise olu-
liselt erinevatel tingimustel, näiteks ebamõistlikult kõrge intressiga.

Aprillis kehtestas Finantsinspektsioon kaks koroonakriisi mõjudega seotud 
soovituslikku juhendit. Juhendiga “Ajutised leevendused krediidiasutustele 
seoses koroonaviiruse võimalike mõjudega finantssektorile” anti pankadele 
võimalus kasutada oma likviidsus- ja kapitalipuhvreid koroonakriisi mõju-
dega toimetulemiseks. Samuti võimaldas Finantsinspektsioon pankadel 
selle juhendiga kasutada makseviivituses olevate laenude klassifitseerimisel 
ja allahindluste moodustamisel soodsamat käsitlust, kui laenudele on antud 
seoses koroonakriisiga riigigarantii. 

Aprillis kehtestas Finantsinspektsioon soovitusliku juhendina ka Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse (EBA) suunised “Suunised koroonakriisi 
tõttu kohaldatud seadusandliku- ja muu kui seadusandliku maksemora-
tooriumi kohta”. Sellega anti pankadele ette selged tingimused üldise ja 
ühetaolise laenulepingute täitmise edasilükkamise (maksemoratooriumite) 
käsitlemiseks. Pärast Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi väljaand-
mist leppisidki Eesti krediidiasutused kokku ühistes maksepuhkuse reeg-
lites nii ettevõtete laenude, eluasemelaenude, liisingu kui ka tarbimis- 
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finantseerimise lepingute puhul. Juunikuus täiendas Finantsinspektsioon 
oma otsust soovitusliku juhendi ülevõtmisel, andes sellega krediidiasutus-
tele võimaluse pikendada algselt juuni lõpuni kehtima pidanud üldise mak-
semoratooriumi kehtivust kuni septembri lõpuni. 

Augustis otsustas Finantsinspektsiooni juhatus tulenevalt koroonakriisist 
kehtestada Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB) soovituse omavahenditest välja-
maksete piiramiseks. See juhend kehtib vähem olulistele krediidiasutustele, 
investeerimisühingutele ja kindlustusandjatele. Olulistele pankadele keh-
testas ESRB soovitused Euroopa Keskpank. Kuna ESRB soovitus kätkes 
endas muu hulgas soovitust rakendada piirangute kehtestamisel proport-
sionaalsust, otsustas Finantsinspektsiooni juhatus lisaks ESRB soovituses 
välja toodud piirangutele seada juhendiga subjektidele teavitamiskohustuse, 
mille kohaselt peavad subjektid Finantsinspektsiooni teavitama esimesel 
võimalusel soovituses käsitletud tegevust puudutava otsuse tegemise 
kavatsusest ning esitama ka asjakohase info. See võimaldab järelevalve 
subjektide lõikes rakendada proportsionaalsust ja hinnata soovitatud pii-
rangute rakendamise vajadust.

Oktoobri alguses juhtis Finantsinspektsioon märgukirjaga krediidiasutuste, 
välisriikide krediidiasutuste filiaalide, krediidiandjate, krediidivahendajate 
ja erandi alusel tegutsevate krediidiandjate tähelepanu sellele, milliseid 
restruktureerimise meetmeid kasutada krediidivõtja makseraskuste tek-
kimisel erinevates olukordades. Märgukirjaga seati krediidiandjatele ootus 
leida ja rakendada krediidivõtja makseraskuste esinemisel ja krediidilepin-
gust tulenevate kohustuste restruktureerimise vajaduse ja võimaluse korral 
mõjusaid, elujõulisi, vastutustundlikke ning õiguspäraseid meetmeid ja 
lahendeid, et aidata krediidivõtjal ületada makseraskused ning taastada 
jätkusuutlik krediidi tagasimaksmine. Märgukirjas esitas Finants-
inspektsioon näitliku loetelu restruktureerimismeetmetest ja soovitas nende 
kasutamise ning vältimise juhtumeid.

FINANTSINSPEKTSIOON ANALÜÜSIS 
KOROONAKRIISI TÕTTU FINANTSTURGU 
PÕHJALIKUMALT

Finantsinspektsioon alustas juba pandeemia 
esimese laine ajal finantssektori ettevõtetelt 
iganädalaselt erinevate riskide kohta lisainfo 
kogumist. Tänu sellele oli inspektsioonil 
finantssektoris toimuvast tavapärasest veelgi 
parem ja põhjalikum ülevaade. See teave aitas 
Finantsinspektsioonil finantssektoris toimuvale 
adekvaatselt ja kiiresti reageerida. 

MITTETÖÖTAVATE LAENUDE VÄLJAMÜÜKIDE ANALÜÜS
Finantsinspektsioon kogus 2020. aasta esimeses pooles andmeid kredii-
diasutuste poolt 2020. aasta esimeses kvartalis loovutatud nõuete kohta 
eesmärgiga hinnata koroonakriisi võimalikku mõju loovutatud nõuete 

Finantsinspektsioonile esitatud  
aruanded numbrites

8365 Finantsinspektsioonile laekunud 
aruannet
3333 aruannet pankadelt

1719 aruannet fondidelt

1696 aruannet krediidiandjatelt

435 aruannet investeerimisühingutelt
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mahtudele ja lepingutingimustele. Eestis tegutsevast üheksast krediidiasu-
tustest loovutavad mittetöötavaid nõudeid kuus krediidiasutust. 2020. 
aasta esimeses kvartalis loovutasid krediidiasutused mittetöötavaid nõu-
deid 35,88 miljoni euro ulatuses. Kogutud andmete põhjal ilmnes, et nõuete 
loovutamise lepingutest ei ole küll taganetud, kuid ära on jäänud müügi-
tehinguid raha kaasamise võimaluste halvenemise või hindade langetamise 
tõttu. Müügitehingute ärajäämine või hinna alandamine ei avaldanud kapi-
talipositsioonidele olulist mõju. Analüüs tehti sellepärast, et väljamüügi 
võimaluse ahenemine mõjub ebasoodsalt panga kapitalipositsioonile.

PANKADE SISEMISTE STRESSITESTIDE HINDAMINE
Finantsinspektsioon analüüsis krediidiasutuste hinnanguid koroonakriisi 
võimalikust mõjust krediidiasutuste kapitalile. Kõik krediidiasutused esi-
tasid võimalike stsenaariumite analüüsi koos eeldustega ja tulemustega. 
Stressistsenaariumi kohaselt ükski pank stressiperioodil tänu piisavale 
kapitaliseeritusele kapitalinõuete rikkumist ei prognoosinud. Stressitestide 
hindamine võimaldab mõista, kas pank näeb kriisi ülemääraselt optimist-
likult ja alahindab seetõttu negatiivset mõju kapitalipuhvritele.

FINANTSINSPEKTSIOONI STRESSITEST PANKADES
Finantsinspektsioon viis läbi krediidiriski stressitesti kõigi Eestis tegevusloa 
alusel tegutsevates krediidiasutustes, et hinnata nende kapitali piisavust 
koroonakriisi võimalike mõjude hindamisel. Testi tulemusena võis järeldada, 
et pangad on suhteliselt hästi kapitaliseeritud riskide realiseerumise mõju 
kandmiseks.  Finantsinspektsioon rõhutas krediidiasutustele vajadust hoida 
riskide katteks piisavalt kapitalireservi, et neil oleks võimalik kaitsta end 
riskide võimaliku realiseerumise ning sellest tuleneva kapitaliseerituse 
ootamatu languse eest allapoole soovitud taset ja vähendada majandust-
sükli faasi mõju kapitali adekvaatsusele.

PANKADE JÄRELEVALVELINE HINNANG (SREP)
Finantsinspektsioon teostas krediidiasutustele iga-aastase järelevalvelise 
hinnangu. Koroonakriisi tõttu ja lähtudes Euroopa Keskpanga SREP-
metoodikast, korraldati 2020. aasta SREP erandkorras lihtsustatud kujul 
ning SREP-hinnangus keskenduti koroonakriisi mõjudele pankade riskide 
ja riskijuhtimise hindamisel.

ANALÜÜS PANKADE RISKIDE JUHTIMISEST 
MAKSEPUHKUSEL OLEVATE LAENUDE JÄLGIMISEL
Finantsinspektsioon analüüsis krediidiasutuste sisekontrollisüsteeme mak-
sepuhkusel olevate laenude jälgimisel. Eesmärk oli hinnata krediidiasutuste 
riskijuhtimise piisavust koroonapandeemia võimalike mõjudega hakkama-
saamisel ning koroonakriisist tulenenud muudatusi. Pangad muutusid aju-
tiselt konservatiivsemaks uute laenude väljastamisel ja hindasid enda 
valmis olekut hakkama saada suureneva mittetöötava portfelliga. 
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ANALÜÜS MAKSETINGIMUSTE MUUTMISEST 
Finantsinspektsioon analüüsis, kuidas krediidiasutused, krediidiandjad ja 
-vahendajad rakendavad vastutustundliku laenamise põhimõtet koroonakriisi 
tingimustes. Eesmärk oli selgitada olukorda turul, juhtida tähelepanu paind-
likkusele makseraskustes klientidega suhtlemisel ja rõhutada, et professio-
naalsed laenuandjad ei peaks ära kasutama lühiajaliselt raskustesse sattunud 
kliente, vaid oleksid mõistlikud ja paindlikud, väldiksid ebamõistlikke tasusid, 
tingimusi ja intressitõuse laenulepingute, restruktureerimise ning rikkumise 
käsitlemisel. Analüüsist selgus, et piirangute tõttu raskustesse sattunud 
klientidele pakuti võimalusi maksetingimusi muuta.

PANKADE PUHVRITE SUURUSE HINDAMINE
Finantsinspektsioon hindas krediidiasutuste puhvrite suurust ja pankade 
võimet kanda koroonakriisis ilmnevaid kahjumeid. Pankade omavahendite 
puhvrid ületasid kohalduvaid kapitalinõudeid 2,2 miljardi euro võrra ja need 
moodustasid 8,2% pankade laenuportfellist. Sektori kapitalipuhvrid olid 
piisavad, et korvata koroonakriisi tõttu tekkinud kahjusid.

EUROOPA KESKPANGA HAAVATAVUSANALÜÜS PANKADES
Finantsinspektsioon analüüsis Euroopa Keskpanga korraldatud koroonapan-
deemiaga seotud haavatavusanalüüsi tulemusi, mille kohaselt olid kõikidel 
olulistel krediidiasutustel  kapitalinõuded stressistsenaariumis täidetud.

PANKADE OPERATSIOONILISE VÕIMEKUSE HINDAMINE
Finantsinspektsioon analüüsis Euroopa Keskpanga korraldatud harjutuse 
raames oluliste pankade operatiivset võimekust hakkama saada koroona-
pandeemia mõjudega krediidiriskile. Harjutuse eesmärk oli hinnata pankade, 
eelkõige madala mittetöötavate laenude tasemega pankade valmisolekut 
saada hakkama suureneva krediidiriskiga ja tuvastada pangad, kelle võimekus 
ei pruugi olla piisav. Vähese võimekusega ja suureneva mittetöötava laenude 
tasemega pangad valiti järelkontrolli, mille raames pidid pangad esitama 
kava, kuidas nad moratooriumi lõppedes suureneva krediidiriskiga toime 
tulevad, samuti juhtimis- ja aruandlusplaanid. Järelkontrolli valiti Eesti pan-
kadest kaks panka.

KOROONAKRIISI MÕJU HINDAMINE KINDLUSTUSSELTSIDE 
KAHJUKÄSITLUSELE JA HÜVITAMISELE
Finantsinspektsioon selgitas välja koroonakriisi mõju Eesti kindlustusandjate 
ja välisriigi kahjukindlustusandjate Eesti filiaalide kahjukäsitlusele ja hüvita-
misele. Kohe peale pandeemia algus astus Finantsinspektsioon infovahetusse 
kindlustusseltsidega ja korraldas riskide kaardistused ning vestlused kindlus-
tusandjate juhtidega. Hilisema kaugkontrolli tulemustest selgus, et kindlus-
tusandjad kohanesid koroonapandeemiaga hästi ja kahjukäsitlus ning hüvi-
tamisprotsessid toimisid.  Reisikindlustuse kahjud kasvasid pandeemia puh-
kemisel oluliselt ja reisikindlustuse müük vähenes. Finantsinspektsioon jälgis 
pidevalt kindlustusandjate omavahendeid veendumaks, et nende puhv rid on 
piisavad ja koroonakriisi mõju ei sea omavahendite normatiivide täitmist ohtu. 
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KOROONAVIIRUSE 
LEVIKU MÕJU 
FINANTSSEKTORILE
Eesti finantsturgu mõjutas 2020. aastal puhke-
nud koroonakriis sektoriti erinevalt. Pankadele 
saab kriisi mõju kokku võtta nii: esimeses kvar-
talis muutus olukord tõsiseks, teises kvartalis 
avaldus kriisi mõju täies ulatuses, kolmandas 
kvartalis algas taastumine, mis jätkus ka aasta 
lõpus. Kindlustusseltsidele ja investeerimisühin-
gutele see olulist mõju ei avaldanud. 

KOROONAKRIISI MÕJU 
PANKADELE 
Vastupidiselt COVID-19 viiruse mõjudest tule-
nenud kartusele püsisid võlas olevate laenude 
ja ka nii-öelda halvaks läinud ehk mittetöötavate 
laenude osakaal kogu laenuportfellist eelmise aasta vältel võrdlemisi 
stabiilsena. Nii oli koroonakriisi puhkemise aegu ehk 25. märtsil Eesti 
pangandussektoris vähemalt ühe päeva võlas olnud laene 3,4% ja mit-
tetöötavaid laene 1,9%  laenuportfellist. Aasta lõpus olid need näitajad 
isegi madalamad. Samuti ei olnud erilist kriisi mõju näha sektori kasu-
mile ja kasumlikkusele. Eesti pangandussektori omakapitalitootluseks 
(ROE) kujunes 2020. aastal 8,8%, mis on aastatagusega võrreldes isegi 
parem tulemus ja oluliselt suurem kui Euroopa Liidu keskmine. Samuti 
jäi pankade ettevaatlikkus laenuandmisel pigem ajutiseks ehk eelkõige 
teise kvartalisse. See tähendab, et sarnaselt eelmistele aastatele jätkas 
Eesti pangandussektori laenujääk ka 2020. aastal kasvamist. Teisalt 
reageerisid pangad kriisile likviidsuse suurendamisega, mis eelmiste 
majanduskriiside puhul oli osutunud vägagi oluliseks.

Kas võib väita, et koroonakriisi mõju Eesti pangandussektorile oli pigem 
väike? Tegelikult olid mõjud nähtavad, ent olukorda aitasid kontrolli all 
hoida erinevad meetmed. Maksepuhkusel olevate laenude osakaal kas-
vas pangandussektori laenujäägist (mingil määral siis ka viivislaenude 
ja mittetöötavate laenude asemel) üsna kiire hooga teise kvartali lõpuni 
(11%ni), et siis alates kolmandast kvartalist, kui majandusaktiivsus taas 
hoogustus,  kiiresti väheneda (2020. aasta lõpus oli maksepuhkusel 
olevate laenude summa veel 2,5% sektori laenujäägist). Suve jooksul 
muutus olukord oodatust kiiremini paremaks ja maksepuhkuste taot-
lemine rauges. Kuna aga maailm ei olnud 2021. aasta alguseks koroo-
naviirusest veel võitu saanud, jäid ka riskid Eesti pangandussektoris 
2020. aasta lõpus tavapärasest siiski suuremaks.

Finantsinspektsiooni järelevalve all  
tegutsevad ettevõtted

14 krediidiasutust

6 investeerimisühingut

13 makseasutust

55 fondivalitsejat

50 fondi

66 krediidiandjat või –vahendajat

48 kindlustusmaaklerit

17 kindlustusandjat

2 e-raha asutust
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KOROONAVIIRUSE MÕJU 
INVESTEERIMISÜHINGUTELE JA 
MAKSEASUTUSTELE
Investeerimisühingute sektorile koroonakriis märgatavalt negatiivset 
mõju ei avaldanud. Vastupidi, sektor suurendas aastast puhaskasumit 
võrreldes 2019. aastaga viis korda, 5 miljonilt eurolt 25 miljoni euroni. 
Sektori keskmine omakapitali tootlikkus oli 2020. aastal 47%, mis on 
finantssektoris erakordselt suur kasumlikkus.

Investeerimisühingud teenisid 2020. aastal 66 miljonit eurot tulu, mis 
ületas 2019. aasta tulu kahekordselt. 90% täiendavalt teenitud tulust 
andis kauplemine finantsinstrumentidega. 

Investeerimisühingud omavad suure mahuga tururiskipositsioone, mis 
võimaldasid teenida koroonakriisist mõjutatud volatiilsel turul suuremat 
kasumit. Kahetsusväärselt rikkus selle käigus üks investeerimisühing 
Finantsinspektsiooni hinnangul jämedalt oma klientide huve kandes 
neile riskid, mille kohta tegi inspektsioon 2021. aastal ühingule ka trahvi. 
Avatud tururiski positsioonid moodustasid 91 miljonit eurot ehk 155% 
omavahenditest. 

Investeerimisühingute bilanss oli likviidne, üle poole varadest moodus-
tasid kõrgelt likviidsed varad. Investeerimisühingute kapitaliseeritus 
oli riskide katteks üldiselt piisav. 

Ka makseasutuste sektoris koroonapandeemiast tulenevaid kahjusid 
ei ilmnenud. Makseasutuste üldine kapitaliseeritus oli hea ja kõik nad 
täitsid aasta lõpus omavahendite normatiivi. Sektori müügitulust umbes 
2/3 moodustas makseteenuste osutamisest saadud tulu ja oluline tulu-
liik oli ka laenuandmisega seotud intressitulu. Eelmise aastaga võrreldes 
kasvasid e-kaubanduse maksete mahud umbes 2 korda.  

KOROONAKRIISI MÕJU 
KINDLUSTUSSELTSIDELE
Koroonakriisi mõju kindlustussektorile ei olnud suur. Kahju-
kindlustusseltside kapitaliseeritus kahanes küll esimese kvartali lõpus 
kevadise epideemialaine haripunktis tänu investeeringute väärtuse 
vähenemisele, kuid aasta teises pooles see taastus. Aasta lõpu seisuga 
olid kõigil kahjukindlustusseltsidel solventsuskapitalinõuded kaetud 
sobivate omavahenditega. Kogu kahjukindlustussektori kapitaliseeri-
tuseks kujunes 196%. 

Kahjukindlustussektor sai tavapärasest paremaid tulemusi liikumispii-
rangutega kuude ajal kevadel, kuna vähenenud liiklussagedus tõi kaasa 
liiklusõnnetuste arvu ja sellest tulenenud kahjude kahanemise. Sellest 
tulenevalt ja osalt ka heade esimese kvartali tulemuste mõjul langetasid 
kahjukindlustusandjad tariife eelkõige liikluskindlustuses. Eestis lit-
sentseeritud kahjukindlustusseltside kindlustustegevuse kasumlikkust 
iseloomustav kombineeritud suhe netona oli 2020. aastal 85,5%, mis 
on viimaste aastate madalaim näitaja.
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Preemiamahtude vähenemise mõju jäi kahjukindlustuses kardetust 
tagasihoidlikumaks. Mahtude vähenemine oli suurim teises kvartalis, 
hiljem tulemused mõnevõrra paranesid. Enim mõjutas koroonakriis 
reisikindlustuse müüki, kuna piirangute tulemusel vähenes reisimine 
olulisel määral. Vähenes ka liikluskindlustuse kindlustusmaksete maht, 
kuid selle taga on eelkõige ületuruliste tariifide vähendamine. Eesti 
kahjukindlustusandjate ja nende Läti ja Leedu filiaalide poolt kogutud 
kindlustusmaksed  jäid 2020. aastal eelneva aastaga võrreldes samale 
tasemele. Eesti kahjukindlustusturu (sh Eestis tegutsevate välisriikide 
filiaalide) poolt kogutud kindlustusmaksete maht vähenes mõnevõrra 
rohkem ehk 3,7%.

Elukindlustusturul oli 2020. aastal sarnaselt kahjukindlustusele koroo-
nakriisiga seoses suurima mõjuga sündmuseks märtsis toimunud 
finantsturgude langus, millest tänaseks ollakse taastunud. Kuigi kahe 
Eesti elukindlustusandja kindlustusmaksete mahud 2020. aastal ter-
vikuna kasvasid kokku 8,5%, siis uute lepingute sõlmimine sai tingituna 
kevadisest eriolukorrast ajutiselt olulise tagasilöögi. Elukindlustuse 
müügitegevuses on olulisel kohal suhtlus näost näkku, kindlustusseltsid 
aga läksid kevadel üle kaugtööle. 

Endiselt kogutakse suurem osa kahe Eesti elukindlustusandja kindlus-
tusmaksetest väljapool Eestit,  Läti ja Leedu filiaalides. Kindlustus-
maksete kasv 2020. aastal tuleneski filiaalide tegevusest, sest Eestis 
mahud vähenesid. Eestis kogutud kindlustusmaksete kahanemise 
peamiseks põhjuseks oli 2021. aasta alguses jõustunud teise samba 
pensionikindlustuse seaduse muudatus, mis võimaldab inimesel raha 
otse fondist välja võtta ja kindlustusandjaga pensionilepingut mitte 
sõlmida.

Esinenud nõuded kasvasid 2020. aastal 9,2% ja selle peamiseks põh-
juseks oli investeerimisriskiga elukindlustuse tagasiostude kasv, kuid 
kasvasid ka riskilepingute hüvitised. Mõlema elukindlustusandja kapi-
talinõuded olid 2020. aastal täidetud. Elukindlustusseltsid nagu ka 
teised finantsturu subjektid peavad jätkuvalt tegutsema madalate int-
resside keskkonnas, mis mõjutab eelkõige nende kohustuste 
väärtust.

KOROONAKRIISI MÕJU FONDIVALITSEJATELE
Koroonakriisi algus langes esimese kvartali lõppu, mil börsid hakkasid 
kukkuma. Kuna kriisi mõju oli globaalne, siis polnud ühtegi Eesti ava-
likku või pensionifondi, mille portfelli väärtus ei oleks langenud. Eesti 
avalike fondide, sh pensionifondide ja muude tavainvestoritele kätte-
saadavate fondide varade maht vähenes esimeses kvartalis 6,8% ehk 
371 miljonit eurot ning ulatus 5,08 miljardi euroni. Fondide taastumine 
algas koos maailma börside taastumisega. Juba kolmandas kvartalis 
olid paljude fondide osakute hinnad samal tasemel nagu enne kriisi. 

Kriisi algusest alates on Finantsinspektsioon olnud tihedas kontaktis 
fondi valitsejatega, et hinnata nende valmidust töötada koroonakriisi 
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tingimustes. Lisaks kehtestas Finantsinspektsioon kinnisvara- ja euro-
fondide valitsejatele kriisi ajaks täiendava aruandluse, et jälgida fondide 
likviidsust, osakute tagasivõtmist ja vara hindamisega seotud riske. 
Avalikud fondid tulid kriisiga üsna edukalt toime. Suuri likviidsusprob-
leeme polnud ja investorid ei ole fondidest massiliselt väljunud. Ka 
kinnisvarafondid said hästi hakkama ja vaatamata mõnevõrra vähene-
nud tuludele olid ka need fondid tugevalt kapitaliseeritud.

Andres Kurgpõld, Finantsinspektsiooni juhatuse liige: „2020. aasta 
keerulistest oludest hoolimata ei toimunud pankade laenuportfelli kvaliteedis 
olulisi muutusi halvenemise suunas. Pangad said hästi hakkama krediidiriski 
ja operatsiooniriski haldamisega, rakendasid efektiivselt kaugtööd ning tegid 
muudatusi oma talitluspidevuse plaanides. Samas on oluline arvestada, et 
kriisi mõju ei ole lõplikult selgunud ning pankade varade kvaliteedinäitajad ei 
pruugi täna peegeldada tegelikku riski, kuna paljudele klientidele võimaldati 
maksepuhkuseid ja lisaks mõjutasid laenuklientide käitumist positiivselt 
riigi toetusmeetmed, mis oma iseloomult on ajutised.“
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PANGANDUS JA 
KREDIIT 
Panganduse ja krediidi valdkonnas kuuluvad Finantsinspektsiooni järe-
levalve alla pangad, krediidivahendajad ja krediidiandjad. Pankade pea-
misteks tegevusteks on hoiuste või muude tagasimakstavate vahendite 
kaasamine avalikkuselt ja laenuandmine, krediidiandjatel seevastu 
üksnes laenuandmine. Krediidiandjad ja krediidivahendajad kuuluvad 
Finantsinspektsiooni järelevalve alla vaid juhul, kui nad annavad laenu 
tarbijale.

Eesti pangandussektoris tegutses 2020. aasta lõpu seisuga 14 panka 
ehk krediidiasutust, neist viis välismaiste pankade filiaalid. Võrreldes 
aasta varasemaga langes pankade arv ühe võrra, kuna Svenska 
Handelsbanken AB Eesti filiaal lõpetas tegevuse. Pangandussektori 
varade maht ulatus 2020. aasta lõpus 44,7 miljardi euroni, mida on 
viiendiku võrra enam kui aasta varem. Laenujääk kasvas aastaga aga 
2,3% ehk 28,3 miljardi euroni.

Kuigi suur osa Finantsinspektsiooni tegevusest keskendus 2020. aastal 
panganduse ja krediidiandmise järelevalves koroonakriisi mõjude kont-
rollimiseks, jätkus ka inspektsiooni tavapärane töö tarbijakrediidituru 
järelevalves ehk arengute pidev jälgimine ning riskipõhine järelevalve 
erinevate indikaatorite alusel. Jätkus töö vastutustundliku laenamise 
põhimõtte tõhusamaks juurutamiseks tarbijakrediidi turul, kaardistati 
viivislaenude olukorda ja krediidiandjate poolt nõuete loovutamist ning 
juhiti tähelepanu vajadusele reguleerida inkassoturg. Lisaks alustas 
Finantsinspektsioon turu kaardistamist krediidiandjate poolt väljasta-
tavate laenude tagatuse piirmäära ja laenumaksete piirmäära hinda-
miseks ja selgitas välja, milliseid krediiditooteid ja millistel tingimustel 
turul pakutakse. 

Vastutustundliku laenamise edendamiseks andis Finantsinspektsioon 
välja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunised „Suunised laenude 
väljastamise ja jälgimise kohta“ (EBA/GL/2020/06), mis asendasid 
seni inspektsiooni enda vastavaid suuniseid. Suunised jõustuvad 2021. 
aasta 30. juunil ja need aitavad tagada laenude andmise ja jälgimisega 
seotud tegevuste ühetaolisust nii pankade kui ka krediidiandjate lõikes, 
võttes sealjuures arvesse ka tarbijakaitse nõudeid.

VIIS KÜSIMUST VASTUTUSTUNDLIKU  
LAENAMISE KOHTA
Küsimustele vastab finantsteenuste järelevalve osakonna juht Mari 
Puusaag-Tamm

Eestlased on teiste Euroopa riikide kodanikega võrreldes ettevaatlikud ja väikese 
laenukoormusega laenajad. Kuid vastutustundliku laenamise põhimõtteid tuleb korrata 
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regulaarselt nii laenuandjatele kui ka -võtjatele hoolimata sellest, kui ettevaatlikult riigis 
laenatakse. 

Mida tähendab vastutustundlik laenamine? 

Vastutustundlik laenamine tähendab seda, et laen peab vastama laenutaotleja vajadustele ja 
olema kujundatud selliseks, et laenuvõtjal oleks võimalik see tagasi maksta kokkulepitud tingi-
mustel. Vastutustundliku laenamise nõuetega on laenuandjale pandud kohustus juba enne lae-
nulepingu sõlmimist omandada teave, mille abil hinnata tarbija võimet laen tagasi maksta. 

Laenuandja peab hindama laenuvõtja varalist seisundit, regulaarset sissetulekut, varalisi kohustusi, 
varasemat maksekohustuste täitmist ja lepingust tulenevate rahaliste kohustuste võimaliku suu-
renemise mõju.  Laenuandja peab andma laenuvõtjale ka piisavaid selgitusi, et viimane saaks 
hinnata, kas pakutav laenuleping vastab tema vajadustele ja finantsolukorrale. 

Miks on oluline, et nii laenuandja kui ka laenuvõtja oleksid vastutustundlikud?

Vastutustundliku laenamise põhimõte teenib nii laenuandja kui ka laenuvõtja huve. Seega on 
vastutustundliku laenamise eesmärk panna ka tarbija mõtlema oma finantsseisundile. Ta peab 
tegema enne laenulepingu sõlmimist selgeks oma sissetulekud ja kohustused ning arvestama, et 
võetud laenukohustus suurendab igakuiseid väljaminekuid. Laenuandjale enda kohta infot andes 
tuleb olla aus. Näiteks olles äsja koondatud või teades, et tulevikus on sissetulek ilmselt mõnevõrra 
väiksem, tuleb sellest teada anda. Sellisel juhul on laenuandjal võimalik kõiki asjaolusid arvestades 
hinnata laenutaotleja maksevõimet võimalikult objektiivselt ja realistlikult ning omavaheline leping 
arvestab mõlema poole huvisid.

Mida on oluline laenulepingu sõlmimisel silmas pidada?

Enne lepingu allkirjastamist tuleb tutvuda laenulepingu sisuga, selgitada välja poolte õigused ja 
kohustused ning teha selgeks, kui kallis see leping on, millised on intressimäärad ja mis kulud 
lepinguga kaasnevad. Finantsinspektsiooni poole on pöördunud inimesi, kes ei saa lõpuni aru, mis 
summa tuleb tasuda lepingu järgi intresside eest. Kindlasti tuleb üle vaadata ka tingimused,  mis 
saab siis, kui laenuvõtjal ei ole enam võimalik laenulepingut täita ning millised on võimalused 
laenuandjal leping edasi loovutada näiteks inkassoettevõttele. Siinkohal vajab aga märkimist, et 
inkassoturg ei ole reguleeritud ega ole Finantsinspektsiooni järelevalve all, mistõttu võib tarbijal 
olla ennast keeruline kaitsta.  

Mida tegi Finantsinspektsioon 2020. aastal vastutustundliku laenamise nõuete täitmise 
järelevalves?

Märksõnadeks olid ennetus ning mõistlikkusele kutsumine. Andsime välja märgukirju ja suuniseid 
(vt Tabel 1), et laenuandjad ja laenuvõtjad oleksid keerulistel aegadel mõistlikud ning püüaksid 
probleemide tekkides asjad omavahel läbi rääkida. Lisaks kirjutasime tarbijate harimiseks blo-
giartikleid, tegime taskuhäälinguid ja suhtlesime eraldi turuosalistega. Ühtlasi viisime läbi mitmeid 
kontrolle ja vajadusel suunasime laenuandjate tegevust ettekirjutustega.

Milline on Eesti laenuturg võrreldes teiste Euroopa riikide laenuturgudega?

Eesti paistab Euroopas silma riigina, kus inimesed on laenuvõtmisel ettevaatlikud ja keskmine 
laenukoormus on pigem väike. Eelistatakse pigem oma “kodupanka”, kuigi võibolla saadakse 
mõnelt teiselt krediidiandjalt parem pakkumine. Finantskirjaoskuse osas on eestlane Euroopas 
kindlasti esirinnas, küll aga selle tarkuse kasutamise osas ei ole me nii julged. 
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KONTROLLID ON FINANTSINSPEKTSIOONI 
RAUDVARA
Kohapealsed ja kaugkontrollid aitavad Finantsinspektsioonil hinnata, kas inspekt-
siooni järelevalve alla kuuluvad ettevõtted täidavad seadusest tulenevaid nõudeid. 
Pankades tehakse kontrolle väga erinevates valdkondades. Kontrollitakse sisekont-
rollisüsteeme, üldjuhtimist, riskijuhtimist ja palju muud. 

Krediidiandjate kontrollis keskendus Finantsinspektsioon vastutustundliku laena-
mise nõuete täitmisele. Eelkõige hinnati, kuidas laenuandjad täidavad krediidivõi-
melisuse hindamise nõudeid. Oli laenuandjaid, kelle tegevuses ei olnud olulisi 
puuduseid, kuid oli ka neid, kelle puhul lõppes kontroll ettekirjutusega, et tegevus 
viidaks seaduse nõuetega kooskõlla.  

Finantsinspektsioon viis 2020. aastal kõikides 
krediidiandjates läbi ka kaugkontrolli, et tuvas-
tada tarbijakrediidilepingust tulenevate nõuete 
loovutamist. Kontrollist selgus, et enam kui poo-
led vastanud krediidiandjatest ei loovutanud 
antud perioodil tarbijakrediidilepingutest tule-
nevaid nõudeid. Osa krediidiandjatest oli loovu-
tamise ajutiselt peatanud või asunud ajutiselt 
ise sissenõudmisega tegelema. Põhjuseks toodi 
nii tarbijakaitse aspekte, arvestamaks koroonaviiruse tagajärjel tekkida võivate 
makseraskustega, kui ka asjaolu, et loovutamise hinnad on langenud..

Finantsinspektsiooni kontrollid numbrites

10 kohapealset kontrolli

203 kaugkontrollli

97 kontrolli rahapesu tõkestamise valdkonnas

26 kontrolli kindlustusseltsides

74 kontrolli krediidi andmise valdkonnas
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FINANTSINSPEKTSIOON HAKKAS RAHAPESU 
TÕKESTAMISEKS ANALÜÜSIMA PANKADE 
MASSANDMEID
2020. aastal panustas Finantsinspektsioon ka järelevalvetehnoloogiliste 
lahendite kasutusevõtule, kontrollitegevuste suurendamisele ja piiri-
ülese koostöö käigus toimunud kohapealsete kontrollide sulgemisele.

Sügisel võttis Finantsinspektsioon kasutusele uue rahapesuriskide 
tuvastamise lahendi, mis arvutab ja visualiseerib erinevatest lähtekoh-
tadest ning arvukate algoritmide abil riske ja haavatavust pankade 
hoiustes ja maksekanalites. Teadaolevalt on Finantsinspektsioon esi-
mene finantsjärelevalveasutus Euroopas, kes taoliselt pankade mas-
sandmete pealt riske hindab.  Uus lahend võimaldab Finants-
inspektsioonil kiiremini reageerida, kui finantssektoris või mõnes pan-
gas hakkavad rahapesuriskid kuhjuma või kui nende riskide olemus 
muutub. 

Finantsinspektsioon viis rahapesu tõkestamise valdkonnas 2020. aastal 
läbi 87 kaugkontrolli ja 10 kohapealset kontrolli. Muu hulgas viidi lõpuni 
2019. aastal alanud piiriülene koostööprojekt Rootsi finantsjäreleval-
veasutusega, mille käigus hinnati SEB ja Swedbanki tegevust üheaeg-
selt Eestis ning Rootsis. Eestis tuvastas Finantsinspektsioon puudusi 
SEB Panga rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise süs-
teemides, tegi pangale ettekirjutuse ja nelja väärteo eest trahvi kokku 
miljon eurot. Swedbankile tegi Finantsinspektsioon ettekirjutuse, mil-
lega kohustati panka võtma kasutusele meetmeid parandamaks raha-
pesu vastu võitlemise kontrollisüsteeme. SEB ja Swedbank esitasid 
2020. aasta lõpus Finantsinspektsioonile oma tegevuskavad ja ülevaa-
ted riskikontrollidesse tehtud investeeringutest.  

Andre Nõmm, Finantsinspektsiooni juhatuse liige: "Et hoida pank eemal 
rahapesust ja tagada samal ajal ühiskonnas sujuv ning hõlmav pangan
dus, ei ole muud võimalust, kui investeerida senisest enam tarkadesse 
riskikontrollidesse."
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VIIS KÜSIMUST PANKADE IT-RISKIDE KOHTA
Küsimustele vastab finantssektori infrastruktuuri IT-audiitor Ingrid Krieger

Kuidas jõuab Finantsinspektsiooni info pankades toimuvate  
IT tõrgete kohta? 

Finantsinspektsioon saab pankades toimuvatest intsidentidest teada läbi regulaar-
se operatsiooniriski aruandluse ja pankadelt otse pärast oluliste intsidentide  toi-
mumist. Regulaarse aruandluse kaudu raporteeritakse Finantsinspektsioonile väga 
erineva mõjuga intsidentidest, ka neist, mille mõju ei ole panga kliendile märgatav. 

Kui palju oli 2020. aastal pangateenuste olulisi katkestusi? 

Pangad lähtuvad Finantsinspektsioonile olulistest intsidentidest raporteerimisel Euroopa-
ülestest normidest. Võetakse arvesse seda, kui paljusid intsident mõjutas, kui pikk oli seisak, 
milline oli mõju majandusele, kuidas intsident majasiseselt laienes ning milline oli selle mõju 
panga taristule ja mainele. Pangad teatasid 2020. aastal kokku 43 olulisest intsidendist, mis on 
võrreldes 2019. aastaga kaks korda rohkem. Kõige rohkem raporteerisid pangad SEPA makse-
tega seotud olulistest intsidentidest, eelkõige maksete hilinemisega seoses erinevatesse mak-
setsüklitesse.  Eelmisel sügisel oli näha ka pankade vastu suunatud küberrünnete sagenemist, 
kuid olulist teenuste katkemist need kaasa ei toonud.

Mida tegi Finantsinspektsioon pankade IT-riskide järelevalve valdkonnas aastal 2020?

Aastal 2020 alanud koroonakriisi tõttu muutus Finantsinspektsioon IT-riskide hindamise 
metoodika.  Hindamisel keskenduti pankade võimekusele tagada kriisiolukorras tavapärasest 
märksa suuremale hulgale töötajatele võimalus teha kaugtööd, maandada seonduvad riskid 
ning rakendada meetmed, mis tagaks andmete ja süsteemide turvalisuse. Finantsinspektsioon 
kohtus pankadega regulaarselt, analüüsis muutunud riskikeskkonda ning pankade poolt tehtud 
ümberkorraldusi. Selle info baasil anti igale pangale hinnang, kuidas nad suudavad hallata 
IT-riske ja küberriske. Koondhinnang IT-riskile oli kirjas ka pankade järelevalvelise hindamise 
lõpptulemis, milles anti hinnang kõigile riskidele. Seoses suurenenud kaugtöö kasutamisega 
olulisi IT-intsidente pankades ei toimunud ning olulisi IT-riske ei realiseerunud. Pangad tulid 
vajalike ümberkorraldustega edukalt toime.

Milline IT-alane operatsioon oli Finantsinspektsiooni vaatest 2020. aastal kõige keerulisem?

Oluline sündmus oli novembris toimunud Luminori pangasüsteemide ja andmete üle viimine 
kaasaegsetele lahendustele. Tegu oli mastaapse muudatusega panga IT-süsteemides ees- 
märgiga lihtsustada, stabiliseerida ja parandada pangateenuseid pakkuvaid põhisüsteeme ning 
vähendada katkestuste riski

Kuidas peavad pangad valmistuma IT-riskide maandamiseks?

IT-riskide maandamiseks ei piisa üksnes testide tegemisest, vaid kogu valdkonna korraldus 
peab seda tagama.  Ettevõttes peab olema hästi toimiv  IT-üksus ja infoturbe üksus koolitatud 
töötajatega, piisav eelarve, kaasaegsed süsteemid, hästi läbi mõeldud ning toimivad 
IT-protsessid ning korrektselt rakendatud turvameetmed. Lisaks sellele peavad pangad tegema 
regulaarselt ka teste ja korraldama turvariskide juhtimise, samuti süsteemide ja protsesside 
sõltumatuid auditeid.
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KINDLUSTUS
Finantsinspektsioon teeb riiklikku järelevalvet Finantsinspektsioonilt 
tegevusloa saanud kindlustusseltside ja kindlustusvahendajate ehk kind-
lustuse turustajate üle. Kindlustuse turustamine hõlmab nii kindlustus-
lepingute ettevalmistamist ehk toodete väljatöötamist ja juhtimist kui 
ka lepingu-eelse info andmist kliendile, kindlustuslepingu sõlmimist, 
lepingu kestel teabe esitamist kindlustusvõtjale ning kahjude käsitlemist 
ja hüvitamist. Kindlustusandjate puhul kontrollib Finantsinspektsioon 
nii kapitalinõuete täitmist kui ka teenuse pakkumist ehk kindlustuse 
turustamise nõuete täitmist. Kindlustusvahendajate puhul kontrollitakse 
aga vaid kindlustuse turustamise nõuete täitmist.

Finantsinspektsiooni tegevusloaga tegutseb Eesti turul kaks elukindlus-
tusseltsi ja kaheksa kahjukindlustusseltsi. 2020. aasta lõpus sai tege-
vusloa AS LHV Kindlustus, mis kuulub LHV Grupi konsolideerimis- 
gruppi. 

2020. aastal toimus Eesti kindlustusturul ka üks ühinemine. Seesam 
Insurance AS ühines Baltikumis piiriüleselt Compensa Vienna Insurance 
Group’iga ja tegutseb alates 1. juulist Compensa Vienna Insurance 
Group’i nime all. Eestis filiaalina jätkav ettevõte kasutab edasi Seesami 
kaubamärki. Ettevõtte peakontor asub Leedus, filiaalid Lätis ja Eestis.

EESTI KINDLUSTUSANDJAD OSALESID 
EUROOPA-ÜLESES MÕJUANALÜÜSIS
2020. aastal viis  Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 
(EIOPA) läbi kaks põhjalikku mõjuanalüüsi, milles osalesid ka Eesti 
kindlustusandjad. Analüüsi eesmärk oli testida, mis mõju on Solventsus 
2 direktiivi 2020. aasta muudatustel kindlustusseltsidele. EIOPA koos-
tas detsembris kõigi osalenud Euroopa seltside tulemusi analüüsides 
lõpliku nõuandepaberi Euroopa Komisjonile Solventsus  2 regulatsiooni 
muutmiseks. Seoses koroonakriisiga esitas Finantsinspektsioon  
EIOPA-le juunis kohalike kindlustusandjate likviidsuspositsiooni ana-
lüüsi koos näitajatega, mida jälgitakse muutuste analüüsimiseks. 
Arvestades koroonakriisi vähest mõju Eesti seltside likviidsuspositsioo-
nidele, ei kaasnenud sellega ühelegi seltsile täiendavat aruandlust.

KINDLUSTUSTEENUSE VÄLJATÖÖTAMISE 
NÕUETE TÄITMISE KONTROLL
Finantsinspektsioon kontrollis, kas kindlustusandjad täidavad neile 
seadusega pandud kindlustusteenuse väljatöötamise ja teenuses olu-
liste muudatuste tegemise nõudeid, mida kindlustusandjal tuleb kohal-
dada kõikide uute väljatöötatud kindlustustoodete suhtes ja olemas-
olevate kindlustustoodete oluliste kohanduste suhtes. 
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KINDLUSTUSVAHENDAJATE NIMEKIRJA 
KANDMINE JA KUSTUTAMINE
Eestis tegutsevad kindlustusvahendajatena kindlustusmaaklerid ja 
kindlustusagendid. Kindlustusmaakler esindab kindlustusvõtja huve. 
Kindlustusagent esindab kindlustusandja huve ja vahendab tema 
teenuseid.

2020. aasta lõpu seisuga oli Finantsinspektsiooni kindlustusvahenda-
jate nimekirja kindlustusmaaklerina kantud 41 kindlustusmaaklerit. 
Samuti tegutses Eestis 2020. aasta lõpu seisuga 7 välisriigi kindlus-
tusmaakleri filiaali. Kindlustusvahendajate nimekirja kandis Finants-
inspektsioon kaks ja kustutas nimekirjast ühe kindlustusmaakleri. 
Kindlustusagendi kannab kindlustusvahendajate nimekirja kindlustus-
andja, keda agent esindab. Finantsinspektsioon andis 2020. aastal loa 
osutada rahvusvahelisi teenuseid kahele kindlustusmaaklerile ja ühele 
kindlustusagendile  (vt Tabel 2).  
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MAKSE- JA E-RAHA 
TEENUSED
Finantsinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet Finantsinspektsioonilt 
tegevusloa saanud makse- ja e-raha asutuste üle. Finantsinspektsioon 
andis 2020. aastal tegevusloa 4 makseasutusele, kellest ühel oli tege-
vusluba küll juba varem, kuid ta soovis pakkuda täiendavaid teenuseid, 
mida esialgne tegevusluba ei hõlmanud. 2020. aastal väljastatud tege-
vusload puudutasid peamiselt makse algatamise ja kontoteabe teenuse 
pakkumist, kuid ühe makseasutuse sooviks oli pakkuda klientidele 
makseinstrumentide väljastamise ja maksetehingute vastuvõtmise 
teenust.

2020. aasta lõpu seisuga oli turul kokku 12 makseasutust, millest kaks 
tegutsesid erandi alusel. Erandi loaga makseasutustele kehtivad lee-
bemad nõuded ja nende teenuste maht on piiratud või osutavad nad 
üksnes kontoteabe teenust. Makseteenuste puhul mindi kogu Euroopa 
Liidus 2020. aasta lõpuks üle tugevale autentimisele ja see mõjutas ka 
Eestis teatud seniste vähemturvaliste autentimislahendite käibelt 
kõrvaldamist.

Finantsinspektsioon analüüsis möödunud aastal makseasutuste tulu-
baasi ja klientide varade struktuuri ning jätkas probleemsemate ja ris-
kantsemate turuosaliste jälgimist järelepärimiste ja tihedama aruand-
luse abil.

Finantsinspektsiooni makseteenuste teenusejärelevalvet on viimastel 
aastatel mõjutanud makseteenuste direktiivi teise redaktsiooni ja mak-
sekontoga seotud tasude võrreldavust, maksekonto vahetamist ja põhi-
maksekontole juurdepääsu käsitleva direktiivi jõustumine. 

POOLED FINANTSINSPEKTSIOONILT 
TEGEVUSLOA SAANUD ETTEVÕTETEST OLID 
MAKSEASUTUSED 
2020. aastal sai Finantsinspektsioonilt tegevus-
loa kokku 8 ettevõtet, mida on kaks korda roh-
kem kui 2019. aastal. Pooled tegevuslubadest 
anti mullu makseasutustele (vt Tabel 2). 

Finantsinspektsioon tunnistas mullu kehtetuks 
kolme ettevõtte tegevusloa. Tegevusloast jäid 
ilma makseasutus, krediidiandja ja hüpoteek-
krediidiandja. Kõik kolm tegevusluba tunnistati 
kehtetuks ettevõtete taotluste alusel. 

Tegevusloa taotlemisest loa saamiseni kulub reeglina pool aastat kuni 
aasta, menetlustähtajad on kirjas seadustes. Nimekiri Finants-
inspektsioonilt tegevusloa saanud ettevõtetest on leitav inspektsiooni 
veebilehel turuosaliste registrist.  

2020. aastal väljastatud tegevusload 

4 makseasutuse tegevusluba

1 fondivalitseja tegevusluba

1 krediidivahendaja tegevusluba

1 kahjukindlustusandja tegevusluba

1 investeerimisühingu tegevusluba
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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. 

VIIS KÜSIMUST FINANTSINNOVATSIOONI KOHTA
Vastab innovatsiooni osakonna juht Mari-Liis Kukk

Innovatsioon finantssektoris peab olema hästi läbi mõeldud ja katsetatud, sest 
mängus on inimeste raha ja usaldus. Ka regulaatorid peavad olema valmis uute 

probleemidega tegelema, et usk süsteemi toimimisse ei saaks kahjustada. 
Finantsinspektsioon lõi struktuurimuudatuste käigus innovatsiooniga tegelemiseks  

eraldi üksuse. 

Kui palju innovaatilisi lahendusi 2020. aastal Eesti finantsturule tuli?  

Innovatsiooni on finantssektoris praegu kindlasti palju.  Näiteks TalTechi FinTech-ettevõtteid 
vaatleva uuringu järgi oli Eestis 2020. aasta lõpu seisuga 218 ettevõtet, mille põhitegevuseks oli 

finantssektori ettevõtetele tehnoloogia kasutamise või seda tüüpi tegevuse toetamise teenuse 
pakkumine. Kaks aastat tagasi oli see arv 84. Eestis sünnib eeldatavalt igal aastal 20–30 uut 
finantstehnoloogia ettevõtet ja see tempo aina kiireneb. Seejuures ei sisalda mainitud uuring 

enamikku Eestis tegevusluba omavatest virtuaalvääringu ettevõtetest ega vaatle ka innovaatili-
si lahendusi, mida on loonud enda tegevuse toetamiseks traditsioonilised finantsasutused või 

finantsturu tarbeks tarkvara loonud suured IKT-ettevõtted. 

Kus võime näha kõige suuremat innovatsiooni?

Kui finantssektori innovatsiooni esimene laine tõi turule suurel hulgal laenuplatvorme, mis 
laiendasid inimeste ja ettevõtete jaoks laenu saamise võimalusi või ka uusi makseteenuseid, siis 

viimasel ajal on lisandunud investeerimisega seotud lahendused. 

Miks on innovaatiliste lahenduste kasutamine finantssektoris oluline?

Uued lahendused toovad juurde mitmekesisust ja annavad ligipääsu finantsteenustele ka neile, 
kes on seni kõrvale jäänud. Kõrvalejäetus ei ole seejuures ainult arengumaade probleem. 

Uuringud on näidanud, et ka kõige jõukamates ja arenenumates riikides on palju väikeettevõt-
jaid, kes mitte kuidagi traditsiooniliselt finantssektorilt kapitali ei saa. Või isegi kui rahastus on 

leitav, ei pruugi selle tingimused vastata kõikide klientide vajadustele. Finantsinnovatsioon toob 
turule värsket mõtlemist ja paindlikumaid lahendusi, mis aitavad teenindada rohkemate inimes-

te vajadusi ja seda nende jaoks sobilikumal viisil. 

Millised riskid kaasnevad innovatsiooniga?

Uued lahendused ei tohi klienti alt vedada. Mängus on inimeste raha ja sellega ei saa olla hooli-
matu. Finantssektoris on innovatsioon seepärast alati suur tasakaaluharjutus ka finantsjärele-
valve jaoks. Kui uudseid lahendusi liiga rangelt piirata, võtame ise enda finantssektorilt konku-

rentsivõime. Kui aga uudsetel lahendustel lasta täielikult iseseisvalt areneda, võivad innovat-
siooni kattevarjus kas tahtmatult või tahtlikult toimuda ka sellised sündmused, mis kahjustavad 

kogu sektori usaldusväärsust. Tuleb olla kindel, et turul kasutatavad lahendused oleksid piisa-
valt läbi mõeldud ja katsetatud. Jaeinvestorite suurem osalemine finantsturgudel võib turu toi-

mimise loogikat fundamentaalselt muuta, sest info liigub kiiremini kui kunagi varem. 
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Nii võib mõnel suure lugejaskonnaga veebifoorumil või paljude jälgijatega sotsiaalmeediakontol olla 
väga suur ja otsene mõju paljude inimeste investeeringute väärtusele. Turu usaldusväärsuse säili-
miseks ja investorite kaitseks tuleb tagada, et seda mõjuvõimu kasutatakse vastutustundlikult ja 
levitatava info kaudu ei ületata turu manipulatsiooni piire. Järelturul kauplemisel on iga suure võitja 
kohta ka keegi, kes suurelt kaotab. Kui need kaotused tulenevad kellegi manipulatiivsest tegevu-
sest, siis ei saa loota, et jaeinvestorid oma raha pikas perspektiivis enam turule toovad. Regulaatorid 
peavad innovatsiooniga seoses olema valmis uutmoodi probleemidega tegelemiseks, et turuosalis-
te usk süsteemi toimimisse ei saaks kahjustada. Kui usaldus kaob, on seda keeruline tagasi võita. 

Kui innovaatilised on Eesti finantsasutused? 

Eestis on finantsinnovatsioon väga tugevalt arenenud. Mõistagi toimub mujal maailmas ka sel-
list innovatsiooni, millega meil veel ei tegeleta, ent väga suures pildis oleme ikkagi innovatsiooni 
rakendamises finantssektoris eesrindlikud. Kõige kiiremini ja efektiivsemalt jõuab innovatsioon 
turule, kui pangad ja uued FinTech-ettevõtted teevad koostööd.
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INVESTEERIMINE JA 
VÄÄRTPABERITURG
Finantsinspektsioon teeb riiklikku järelevalvet inspektsioonilt tegevusloa saanud inves-
teerimisühingute, fondivalitsejate, investeerimis- ja pensionifondide ning väärtpaberituru 
üle (vt tabel 3).  Kokku tegutseb selles valdkonnas Finantsinspektsiooni järelevalve all 26 
ettevõtet.  Lisaks tegutsevad aktiivselt investeerimise valdkonnas ka pangad, kes pakuvad 
klientidele nii investeerimistooteid kui ka ligipääsu finantsturgudele. Inspektsiooni järe-
levalve all olevate fondivalitsejate hulka kuuluvad nii pensionifondide kui ka alternatiivsete 
ja eurofondide valitsejad ning nende valitsetud fondid.  Investeerimisfondide turul domi-
neerivad kohustuslikud pesnionifondid, mida on 24 ja vabatahtlikku pensionifondi (14), 
mille kogumaht oli 2020. aastal üle 5,5 miljardi euro.

Finantsinspektsioon jälgib Nasdaq Tallinna korraldataval reguleeritud turul ja alternatiiv-
turul First North väärtpaberitega kauplemist ja börsiettevõtete teabe avaldamist. 2020. 
aasta lõpus oli Finantsinspektsiooni järelevalve all 28 börsiemitenti. Nende seas oli kuus 
Eesti residendist börsiemitenti, kelle väärtpabereid ei ole Eesti reguleeritud turul kauple-
misele võetud.

FINANTSINSPEKTSIOON HINDAS PENSIONIFONDIDE 
LIKVIIDSUST
Finantsinspektsiooni üheks 2020. aasta prioriteediks oli osakuomanike kaitse vaatest 
seotud küsimused pensionisamba vabatahtlikuks muutva pensionireformiga. Kuigi 
pensionireform jõustus 2021. aasta alguses, alustas Finantsinspektsioon juba 2019. 
aastal ja jätkas 2020. aastal reformiga seotud riskide kaardistamist ja hindamist. 
Finantsinspektsioon hindas kohustusliku pensionifondide vastupanuvõimet muudatus-
tele ja sellega kaasnevaid erinevaid osakuomanike kollektiivsete huvidega seotud kaitse 
aspekte. Samuti andis inspektsioon oma riskihinnangud reformiga seotud õigusaktide 
väljatöötamisel ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses. 

Finantsinspektsioon viis läbi kõikide kohustuslike pensionifondide likviidsuse stressi-
testid, hinnates teisest sambast lahkumise mõju fondide korrapärasele valitsemisele ja 
fondi varade väärtusele. Tulemused näitasid, et fondidel on üldjuhul piisavalt likviidsust 
investorite väljumisega hakkama saamiseks, kuid osakuomanike väga suure lahkumise 
korral võivad mõned fondid sattuda ka raskustesse.   

Pensionireformi operatsioonilised riskid on seotud pensionisüsteemi infrastruktuuriga 
ja eelkõige pensioniregistriga, mille funktsiooni täidab Pensionikeskus. Finants-
inspektsioon jälgib Pensionikekuse IT arenduste ja protsesside väljatöötamist eesmär-
giga veenduda, et pensionireformi osapoolte vahel on olemas vajalikud sidekanalid. 
Aasta lõpus kehtestas Finantsinspektsioon erakorralise aruandluse Pensionikeskusele, 
mille eesmärk oli pidevalt jälgida teisest sambast lahkumisavalduste arvu ja mahtu ning 
analüüsida nende mõju pensionifondide likviidsusele. 

FINANTSINSPEKTSIOON TUVASTAS TURUL 
MANIPULATIIVSEID TEHINGUID
Väärtpaberituru seadus paneb Finantsinspektsioonile kohustuse seirata finantsinstru-
mentidega tehingute tegemist börsil, et avastada võimalikud turukuritarvitused.  
Finantsinspektsioon tuvastatas turul manipulatiivsed tehingud ja hankis vajalikud tõendid 
võimaliku menetluse edukaks läbiviimiseks. 
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Finantsinspektsioon teeb ka börsiväliseid tuletistehinguid puudutavat järelevalvet. 2020. 
aastal menetles inspektsioon kolmel korral erandeid, mis puudutavad finantssektorivälise 
vastaspoole konsolideerimisgrupi sisetehingute teatamiskohustust. Finantsinspektsioon 
teeb ka börsiväliseid tuletistehinguid puudutavat järelevalvet. 2020. aastal menetles 
inspektsioon kolmel korral erandeid, mis puudutavad finantssektorivälise vastaspoole 
konsolideerimisgrupi sisetehingute teatamiskohustust. Lisaks menetles ja kinnitas 
Finantsinspektsioon Tallinna börsi ja mitmepoolse kauplemissüsteemi First North regle-
mendi muudatused ning arendas välja võimekuse teostada väärtpaberitehingute and-
mestikule analüütilisi teste. Testid võimaldavad veelgi paremini hinnata esitatavates aru-
annetes olevate andmete kvaliteeti ja seeläbi tõhustada järelevalvet.

FINANTSINSPEKTSIOON REGISTREERIS AASTA JOOKSUL 
KOLME EMITENDI PROSPEKTI 
Väärtpaberite avalikuks pakkumiseks Eestis või väärtpaberite reguleeritud turul kauple-
misele võtmiseks peab ettevõte registreerima Finantsinspektsioonis oma prospekti.  
2020. aastal registreeriti üks aktsiate ja kaks võlakirjade avaliku pakkumise, noteerimise 
ja kauplemisele võtmise prospekti. Lisaks registreeriti Finantsinspektsioonis üks prospekti 
lisa. Kõik registreeritud prospektid olid koostanud emitendid, kelle väärtpaberid olid juba 
varem Tallinna börsil kauplemisele võetud. 

Koroonaviiruse levik on avaldanud mõju ka väärtpaberite avalikele pakkumistele ja kaup-
lemisele võtmistele. 2020. aastal oli tavapäratult palju prospekte, mille menetlemist 
Finantsinspektsioonis alustati, kuid mis ühel või teisel põhjusel ei jõudnud prospekti regist-
reerimiseni. Selliseid menetlusi  oli kokku neli.

Väärtpabereid võib Eestis avalikult pakkuda ka mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna 
lepinguriigi järelevalveasutuse poolt registreeritud prospekti alusel, kui prospekti regist-
reerinud järelevalveasutus on sellest Finantsinspektsiooni teavitanud. 2020. aastal oli 
selliseid prospekte tavapärasest vähem. Finantsinspektsiooni teavitati 2020. aastal kahek-
sast piiriülesest avalikust pakkumisest. Samamoodi on võimalik Finantsinspektsioonis 
registreeritud prospekti alusel pakkuda väärtpabereid mõnes teises Euroopa 
Majanduspiirkonna lepinguriigis Finantsinspektsiooni poolt edastatud teavituse alusel. 
Finantsinspektsioon teavitas 2020. aastal ühest sellisest piiriülesest pakkumisest.

BÖRSIEMITENTIDE ARUANNETES OLULISI PUUDUSI 
POLNUD
Finantsinspektsioon teeb järelevalvet börsiemitentide avalikustatava teabe üle. 
Börsiemitendid peavad koostama oma finantsaruanded hiljemalt ettenähtud tähtajaks. 
2020. aasta jooksul kontrollis Finantsinspektsioon kõikide emitentide majandusaasta 
aruannete ja poolaastaaruannete esitamist avalikkusele ning koroonakriisi mõju kohta 
teabe avaldamist aruannetes. Ühele emitendile tehti ettekirjutus majandusaasta aruande 
avalikustamise kohta. Põhjalikumalt kontrolliti kolme börsiemitendi majandusaasta aru-
annet, hinnates nende nõuetele vastavust. Valitud emitentide majandusaasta aruannetes 
kontrolliti alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate avaldamist, keskkonnaküsimuste, inim-
õiguste järgimise ja korruptsioonivastaste võitluse kohta teabe avaldamist ning muud 
teavet, mis tulenes ESMA-s kokkulepitud Euroopa ühtsetest prioriteetidest. ESMA prio-
riteetide  eesmärk on tagada Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides emitentide poolt 
rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (International Financial Reporting Standard, 
IFRS) ühetaoline rakendamine.
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ÕIGUSKESKKOND
Õiguskeskkonda puudutavaid töid teostas Finantsinspektsioon 2020. 
aastal arvestatavas mahus. Esiletõstmist väärib koostöö Rahandus- 
ministeeriumiga krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste 
seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE) raames. Vastav raamistik 
põhineb pankade kapitalinõuete direktiivi, pankade kapitalinõuete mää-
ruse, pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi 
ning ühtse kriisilahenduskorra ja kriisilahendusfondi määrusel ehk 
mõjutab oluliselt kogu pangandusalast järelevalvet. 

Finantsinspektsioon ei ole loobunud toetamast finantssektori karistuste 
raamistiku reformimist. Finantsinspektsiooni hinnangul ei ole tänane 
väärteomenetluse raamistik finantssektorile kohane. Juba aastaid on 
karistuste määrad Eesti finantssektoris kohati kuni tuhat korda mada-
lamad, kui Euroopa Liidu raamistik nõuab, ja see muudab Eesti finants-
sektori haavatavaks.

FINANTSINSPEKTSIOON OLI 2020. AASTAL 
SEOTUD KOLME KOHTUVAIDLUSEGA 
Kolmest 2020. aasta Finantsinspektsiooni kohtuvaidlusest kaks said 
alguse juba 2019. aastal.  Nexo Services OÜ, Nexo Capital Inc ja 
Credissimo EAD esitasid 2019. aasta 21. märtsil kaebuse Tallinna 
Halduskohtule, millega nõudsid Finantsinspektsiooni 4. märtsil aval-
datud hoiatusteate õigusvastasuse tuvastamist ja Finantsinspektsiooni 
kohustamist lõpetama selle teate avaldamine inspektsiooni kodulehel. 
Riigikohtu 2021. aasta 28. jaanuari otsusega jäeti Finantsinspektsiooni 
kassatsioon rahuldamata. Selle otsusega jõustusid madalamate koh-
tuastmete otsused, millega kaebus rahuldati. Finantsinspektsioon 
eemaldas oma kodulehelt 2019. aasta 4. märtsi hoiatusteate ja peatas 
ka ülejäänud hoiatusteadete avaldamise.

Teine 2020. aastal Finantsinspektsiooniga seo-
tud kohtuvaidlus puudutab 2019. aasta 26. juunil 
Tallinna Halduskohtule esitatud kaebust GFC 
Good Finance Company AS-i, GFC Holding OÜ, 
Tiiu Järviste, Andrii Danchaki ja Lada Riisna 
poolt. Kaebusega nõuti Finantsinspektsiooni 
2019. aasta 27. mai otsuse nr 4.1-1/70 tühista-
mist või selle õigusvastasuse tuvastamist, otsu-
se avaldamise õigusvastasuse tuvastamist ja 
kahju hüvitamist. Lisaks nõuti, et Finants-

inspektsioon lükkaks ümber ebaõigete andmete avaldamise GFC Good 
Finance Company AS-i kohta või tuvastataks väärtushinnangute õigus-
vastasus. Kohtuvaidlus on pooleli.

2020. aasta 1. juunil tegi Finantsinspektsiooni juhatus väärteootsuse, 
millega karistati Meelis Tikerpuud 500-eurose trahviga turumanipulat-
siooni toimepanemise eest Coop Pank AS-i aktsiatega. Meelis Tikerpuu 

Finantsinspektsiooni sobivusmenetlused  
numbrites

444 läbi viidud sobivusmenetlust
129 menetlust krediidiandjate  
ja –vahendajate sektoris
94 menetlust makseasutustes

83 menetlust kindlustussektoris

285 positiivset otsust

8 negatiivset otsust
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esitas 16. juunil Harju Maakohtule kaebuse 
Finantsinspektsiooni otsus tühistada. Tartu 
Maakohus nõustus 8. jaanuari otsuses Finants-
inspektsiooniga ja jättis väärteootsuse jõusse. 
Meelis Tikerpuu esitas 2021. aasta 10. veebruaril 
Riigikohtusse kassatsioonkaebuse, mille menet-
lus on hetkel pooleli. 

Finantsinspektsiooni loamenetlused  
numbrites

29 läbi viidud loamenetlust

20 tegevusloataotlust

9 olulise osaluse taolust

8 väljastatud tegevusluba

VIIS KÜSIMUST FINANTSSEKTORI JUHTIDE HINDAMISE KOHTA
Küsimustele vastab jurist Marju Kohv

Möödunud aastal said Finantsinspektsioonilt Eesti finantssektoris tegutsemiseks 
rohelise tule 214 juhti, seitse juhti pidi leppima punasega. Kokku hindas 
Finantsinspektsioon möödunud aastal 319 inimese sobivust Eesti finantssektori 
tippjuhiks. 98 juhul jäi lõplik hinnang erinevatel põhjustel andmata.

Mille järgi otsustatakse, kas inimene sobib finantssektoris tippjuhiks?

Finantsinspektsioon hindab juhi vastavust kindlatele kriteeriumitele, muu hulgas 
annab hinnangu isiku varasema tegevuse või tegevusetuse sobitumisele finantssektori väärtus-
süsteemi. Hinnatakse isiku haridust, teadmisi, oskusi ja kogemusi; mainet ja usaldusväärsust; 
võimalikku huvide konflikti ja sõltumatust; ametiülesannete täitmisele pühendatavat aega ning 
kollektiivset sobivust. Kui need eeldused on kontrollitud ja täidetud, siis saabki sellest isikust 
finantsjärelevalve alla kuuluva finantsettevõtte tippjuht.

Fi
na

nt
si

ns
pe

kt
si

oo
ni

 ju
ha

tu
se

 li
ig

e 
S

iim
 T

am
m

er
 ja

 ju
ris

t 
S

an
de

r H
ei

n 
in

sp
ek

ts
io

on
i k

oh
tu

s 
es

in
da

m
as

.



37

Miks on vaja finantssektori tippjuhi sobivust hinnata?

Reguleeritud finantssektoris osalemine eeldab juhilt suurt kvalifikatsiooni ja väga häid kutseos-
kusi. Tema taust ja pädevus peavad andma nii järelevalvele, aktsionäridele, investoritele, klienti-
dele kui ka avalikkusele kindluse, et juhtimine toimub asjatundlikult, usaldusväärselt, kooskõlas 

õigusaktidega ja nende parimates huvides. 

Kas Eestis on piisavalt häid juhte, kes sobiksid ka panka juhtima?

Eesti pangandussektori tegevus ei piirdu üksnes Eestiga, vaid tegemist on rahvusvahelise äriga. 
Mitmetel meie pankadel on filiaalid teistes riikides ja nad osutavad teenuseid ka piiriüleselt. 

Juba täna kuulub pankade juhtide hulka mitmeid väljastpoolt Eestit pärit isikuid ja näha on, et 
selline suund on pigem kasvav. Kuid ka Eesti finantssektoris tegutsevate isikute hulgas on pii-

savalt kompetentseid ja häid juhte, kes on sobivad panku juhtima. 

Kui kaua kulus keskmiselt aega ühe juhi sobivuse hindamisele?

Sobivusmenetluse ajaline kestvus oleneb sellest, kas juhti hinnatakse lisaks ka mõne teise loa-
menetluse raames (näiteks tegevusluba, registreerimine, oluline osalus) või on hindamine tingi-
tud finantsettevõtja juhtkonnas toimuvatest muudatustest. Näiteks sellise tegevusloa menetlu-

sel, kus lisaks juhtide sobivusele tuleb hinnang anda ka muudele nõuetele vastavuse kohta ning 
kogu tegevusloa paketti tuleb vaadelda tervikuna, kestab protsess terve loamenetluse aja. Kui 
juba finantsjärelevalve alla kuuluvas finantssektori ettevõttes valitakse uus juht, siis kuigi  iga 

juhi hindamine on ainulaadne ja üksikjuhtumi põhine, võib senise praktika põhjal öelda, et 
arvestada tuleb keskmiselt mõnekuulise tähtajaga. Menetluse aeg sõltub paljuski ka hinnata-

vast isikust ja temaga seonduvatest küsimustest. 

Milline oli 2020. aasta kurioossem seik isikust, kes soovis saada finantssektoris juhiks? 

Ühte konkreetset seika välja tuua on keeruline. Küll aga jäid 2020. aastal mitmel korral silma 
isikud, kes soovisid saada reguleeritud finantssektoris juhiks, kuid nende eelnev taust ja elukäik 

seda kuidagi ei toetanud. Ka menetluse käigus ei suutnud need isikud finantsjärelevalvet oma 
sobivuses veenda. Kurioossemad kaasused on sellised, kus menetlusest koorub välja n-ö  

varijuhi olemasolu, ehk justkui hindad ühte juhti, aga tema taga ja mitte nähtaval on tegelik juht. 
Selliseid kaasusi on õnneks vähe ja sellises olustikus juhti sobivaks hinnata ei saa. Reeglina on 
tegu ikkagi üksikjuhtumitega ja valdavalt on meile teavitatud isikud sobivad, et juhtida finants-

järelevalve subjekti kindlalt ja usaldusväärselt.

Fi
na

nt
si

ns
pe

kt
si

oo
ni

 ju
ha

tu
se

 li
ig

e 
S

iim
 T

am
m

er
 ja

 ju
ris

t 
S

an
de

r H
ei

n 
in

sp
ek

ts
io

on
i k

oh
tu

s 
es

in
da

m
as

.



38

FINANTSINSPETSIOON TEGI 1,2 MILJONI EEST 
TRAHVE JA ESITAS 30 KURITEOKAEBUST
2020. aastal viis Finantsinspektsioon lõpule kuus väärteomenetlust, 
mida on üks menetlus rohkem kui aasta varem. Kaks väärteomenetlust 
puudutasid krediidiasutuste ning ülejäänud fondivalitseja, makseasu-
tuse, emitendi ja turukuritarvitaja tegevust. Lisaks lõpetatud kuuele 
menetlusele jätkuvad 2021. aastal menetlused kolme isiku osas. 
Jätkuvad menetlused puudutavad krediidiandjat, investeerimisühingut 
ja võimalikku turukuritarvitajat.

Kuriteokaebusi esitas Finantsinspektsioon 2020. aastal kokku 30. 
Võrdluseks, 2019. aastal esitati neid 5. Enamus kaebustest puudutasid 
tegevusloata tegutsenud ettevõtteid. 

2020. aastal lõpule viidud väärteomenetluste raames määras 
Finantsinspektsioon kokku 1,2 miljoni euro ulatuses rahatrahve. 
Suurimad rahatrahvid määrati rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu 
võitlemise süsteemides esinenud puuduste ning pensionifondi jookvate 
tasude määra kohta ebaõige teabe avalikustamise eest. 

Siim Tammer, Finantsinspektsiooni juhatuse liige:  
„Finantsinspektsioon saab aru õiguslikest kaalutlustest, miks Riigikohtu 
hinnangul ei ole hoiatusteadete avaldamine seadusega kooskõlas ja 
seetõttu me hoiatusteadete avaldamise kohe ka lõpetasime. Küll aga on 
hoiatusteated meie hinnangul aina keerukamas ja pettustele avatud 
sektoris oluline informatsioon, mistõttu püüame parema seadusliku 
mandaadi olemasolul hoiatusteadete avaldamise esimesel võimalusel 
taastada.“
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FINANTSINSPEKTSIOON 
KRIISILAHENDAJANA
Finantsinspektsiooni üks eesmärk on vältida pankade võimalikust makse-
jõuetusest tulenevat negatiivset mõju finantsstabiilsusele ja kaitsta avaliku 
sektori, hoiustajate, investorite ning teiste klientide vahendeid. 

2020. aastal täiendas ja ajakohastas Finantsinspektsioon Eestis tegutsevate 
oluliste pankade kriisilahenduskavasid koos sobiliku omavahendite ja kõlblike 
kohustuste miinimumnõudega. Finantsinspektsioon tegi selleks rahvusva-
helist koostööd nii teiste riikide kriisilahendusasutuste kui ka järelevalve-
asutustega, osaledes kriisilahenduskolleegiumides ning panustades sise-
miste kriisilahendusmeeskonna töödesse. Lisaks jätkas Finantsinspektsioon 
kõigi Eestis tegutsevate vähem oluliste pankade ja investeerimisühingute 
kriisilahenduskavade täiendamist, koostamist ja ajakohastamist ning oma-
vahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude seadmist.

KOOSTÖÖ TAGATISFONDI JA 
FINANTSINSPEKTSIOONI VAHEL ON AIDANUD 
SAAVUTADA MASTAABIEFEKTI
2019. aasta lõpus sõlmis Finantsinspektsioon kokkuleppe Tagatisfondiga. 
Selle järgi hakkas 2020. aastal Finantsinspektsioon Tagatisfondile pakkuma 
teenuseid, mis aitavad sellel eelkõige kriisivälisel aga ka kriisi ajal paremini 
oma eesmärke täita. Kahe organisatsiooni tegevuste ühendamisest on tek-
kinud mastaabiefekt ning sünergia kriisilahendusasutuse ja tagatisskeemi 
otsustusprotsesside vahel. Samuti pöörab Tagatisfond nüüd senisest suu-
remat tähelepanu pankade valmisolekule edastada Tagatisfondile hoiuste 
hüvitamiseks vajalikke andmeid. 

ÜHTSESSE KRIISILAHENDUSFONDI KOGUTI 
2020. AASTAL EUROOPAS LIGI 9,1 MILJARDIT 
EUROT
Kriisilahendamise rahastamiseks on Tagatisfondi juurde loodud kriisilahen-
duse osafond, kuhu Eestis tegutsevad pangad teevad regulaarseid sisse-
makseid.  Tagatisfond kannab maksed Euroopa tasandil loodud ühtsesse 
kriisilahendusfondi, mida haldab ühtne kriisilahendusnõukogu. 

Ühtsesse kriisilahendusfondi koguti 2020. aastal enam kui 3000 Euroopa 
pangalt ja investeerimisühingult ligi 9,1 miljardit eurot. Eesti pankade ja 
investeerimisühingute maksed moodustasid sellest summast 0,087%. Fondi 
koguti osamakseid viiendat aastat järjest. 2020. aasta lõpuks oli sinna krii-
silahendamise rahastamiseks kogunenud juba 42,1 miljardit eurot.

2023. aastaks plaanitakse ühtsesse kriisilahendusfondi koguda vähemalt 
1% tagatud hoiuste mahust, mida hoitakse pangandusliitu kuuluvate liik-
mesriikide pankades. Ühtse kriisilahendusnõukogu hinnangul kujuneb sel-
leks summaks umbes 70 miljardit eurot.
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TARBIJAD
Seadusest tulenevalt puudub Finantsinspektsioonil kaebuste lahenda-
mise õigus, seega ei anna inspektsioon konkreetsetes juhtumites hin-
nanguid järelevalvesubjekti tegevuse õiguspärasusele ega lahenda 
vaidlusi sisuliselt. Kui tarbija siiski pöördub inspektsiooni poole, võib 
Finantsinspektsioon esitada kaebuse alusel teenusepakkujale järele-
pärimise, et saada selgitusi ja kontrollida, kas teenusepakkuja tegevus 
üldiselt vastab seadusele. Kaebuste käsitlemise peamine eesmärk on 
koguda teavet riskikeskkonnast ja sellele tuginevate oma planeeritud 
järelevalvetoimingutega suunata ja kontrollida finantsvahendajaid  
(vt Tabel 4).

2020. aastal näitas Finantsinspektsioon initsiatiivi, et asutuse juurde 
loodaks finantsteenustega seotud vaidluste kohtuvälise lahendamise 
organ ehk finantsombudsman. See võimaldaks finantsteenuse tarbijale 
kohtumenetlusest kiiremat vaidluste lahendamist. Finantsinspektsioonis 
on ombudsmani institutsiooni loomiseks olemas erialane kompetents, 
kogemused ja teadmised, samuti struktuur finantskirjaoskuse eden-
damiseks. Lisaks seirab inspektsioon teenuse käekäiku selle loomisest 
täitmiseni ning see võimaldaks inspektsiooni juures paikneval ombuds-
manil vajadusel olla finantsvahendajaga tõhusamas dialoogis. 

FINANTSINSPEKTSIOON AITAB 
FINANTSTEENUSTE TARBIJATEL KAITSTA 
END PETTUSTE EEST
Enne finantsteenuste tarbimist saab Finants-
inspektsiooni kodulehelt kontrollida, kas ette-
võttel on teenuse pakkumiseks olemas tegevus-
luba. Samuti avaldas Finantsinspektsioon 2020. 
aastal hoiatusteateid ettevõttete kohta, kes 
tegutsevad turul tegevusloata. Kokku avaldas 
inspektsioon 1283 hoiatusteadet, mida on 350 
teadet rohkem kui 2019. aastal.  2020. aasta 
hoiatusteadetest 37 koostati ja avaldati 
Finantsinspektsiooni algatusel. Tegevusloata ettevõtete kohta info levi-
tamisel teevad Euroopa järelevalveasutused koostööd, avaldades hoia-
tusi ka teiste riikide ettevõtete kohta.

FINANTSTEENUSTE PAKKUJATE PEALE 
KAEVATI 284 KORRAL
Finantsinspektsioonile esitatud kliendikaebuste hulk on viimastel olnud 
aastatel kasvutrendis. 2020. aastal esitati Finantsinspektsioonile kokku 
284 kaebust.

Pankade peale kaevati kõige rohkem arvelduste teemal. Peamiselt ei 
olnud kliendid rahul  maksetehingute täitmisega, aga ka sellega, et 
krediidiasutus keeldus kliendisuhte loomisest või otsustas kliendisuhte 

Finantsinspektsiooni tegevus numbrites

1283 hoiatusteadet

30 kuriteoteadet politseile
284 kliendikaebust  
finantsteenuste kohta
1,2 miljoni euro ulatuses  
jõustunud trahve
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lõpetada. Lisaks oli pangaklientidel probleeme laenu- ja krediidi- 
lepingutega.  

Krediidiandjate ja -vahendajate puhul vaieldi enim krediidilepingulistel 
teemadel, nagu näiteks lepingujärgsete kohustuste täitmine ja õigus-
pärase krediidivõimelisuse hindamine. 

Kindlustuses tekkis enim erimeelsusi seoses kahjude hüvitamisega, 
peamiselt kahjude hüvitamisest keeldumise ja hüvitise suuruse tõttu, 
aga ka kahjujuhtumite menetlemise aja ning kahjude hüvitamise  
meetodi üle.

Finantsinspektsioon teeb järelevalvet selle üle, 
et turuosalistel oleks kehtestatud kord, mis 
reguleerib kliendikaebuste käsitlemist juhtudel, 
kui kliendid pöörduvad kaebusega otse nende 
poole. Kliendikaebuste käsitlemise kord peab 
seejuures ette nägema reeglid kaebuste regist-
reerimisele, aruandlusele, kliendile kaebuste 
käsitlemise kohta teabe edastamisele ja kae-
buste käsitlemise järelmeetmetele kehtestatud 
nõuete kontrollimisele. Finantsinspektsiooni 
tehtud kontroll näitas, et turuosalistel olid selli-
sed reeglid olemas ja neid järgiti.

FINANTSINSPEKTSIOON HARIB TARBIJAID 
TARBIJAVEEBI KAUDU JA TASKUHÄÄLINGUGA
Finantsvahendajad toovad pidevalt turule uusi tooteid ja teenuseid või 
lisavad olemasolevatele pakkumistele täiendavaid võimalusi. Selleks 
et Eesti elanike finantskirjaoskuse parandamisele kaasa aidata, lõi 
Finantsinspektsioon üle kümne aasta tagasi tarbijaveebi minuraha.ee. 
2020. aastal täiendati tarbijaveebi tekste oluliselt ning kaasati veebi 
sisu loomisesse ka Finantsinspektsiooni partnerasutuste kommunikat-
sioonitiimid Rahandusminsteeriumist, Eesti Pangast ja samuti 
Pangaliidust. 

Minuraha.ee annab inimestele erapooletut teavet turul pakutavate 
finantsteenuste ja -toodete kohta. Peamine teave veebilehel on koon-
datud põhivaldkondade alla: pangandus, kindlustus, investeerimine ja 
pensionid. Avalehel on värskemad uudised ja loetuimad infomaterjalid. 
Kaugõppel olnud koolide tõttu sai oluliselt täiendust tarbijaveebi õpe-
tajatele mõeldud rubriik, mis sai täiendust mitmete videoklippide, töö-
lehtede ja e-raamatute näol. 

Teadlikumale ja finantsmaailma vastu rohkem huvi tundvale tarbijale 
hakkas Finantsinspektsioon 2020. aastal tootma taskuhäälinguid ja 
elavdas Finantsinspektsiooni kodulehel olevat blogi. 

Finantsinspektsiooni tippeksperdid sisustasid 2020. aastal oma artik-
litega aktuaalsetel teemadel terve õigusteaduse ajakirja Juridica numbri 
finantsturgudest, mis näitab organisatsiooni personali korralikku 
potentsiaali. 

2020. aasta tarbijakaebused  
teenuseliikide kaupa

138: arveldused

91: laen/krediit

13: investeerimisteenus

10: varakindlustus

6: liikluskindlustus

4: reisikindlustus

2: pensionisambad
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FINANTSINSPEKTSIOONI 
TULUD JA KULUD 

ARVESTUSPÕHIMÕTTED

ÜLDINE
Finantsinspektsiooni tulude-kulude aastaaruande koostamisel on lähtutud Finantsinspektsiooni seadu-
sest 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 § 21 tulenevalt on Finantsinspektsioon 
registreeritud piiratud käibemaksukohuslaseks ja arvestab tasumisele kuuluva käibemaksu 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 järelevalvetasu 
Finantsinspektsiooni seaduses kehtestatud tähtajaks. Tulude-kulude aastaaruanne on koostatud tuhan-
detes 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 riskid ja 
hüved ei ole üle kandunud rentnikule. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt 
tulude-kulude aruandes kuluna.

TULUDE-KULUDE ARUANNE
tuhandetes eurodes

Lisa 2020 2019

TULUD
Järelevalvetasud 1 8 624 7 470
Muud tulud 2 169 39
Tegevustulud kokku 8 793 7 509
KULUD
Tööjõukulud 3 5 268 4 441
Mitmesugused tegevuskulud 4 2 227 2 434
Muud kulud 5 101 92
Tegevuskulud kokku 7 596 6 967
Põhitegevuse tulem 1 197 542
Finantstulud ja –kulud 6 -50 -37
Aruandeaasta tulem 1 147 505
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TULUDE-KULUDE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1 

JÄRELEVALVETASUD 
tuhandetes eurodes

Järelevalvetasud 
2020

Järelevalvetasud 
2019

Krediidiasutused 5 881 4 905
Kahjukindlustusandjad 970 911
Fondivalitsejad 620 534
Elukindlustusandjad 435 434
Krediidiandjad 224 216
Kindlustusmaaklerid 202 195
Investeerimisühingud 171 146
Makseasutused 79 96
Krediidivahendajad 19 13
Pensioniregistri pidaja

Reguleeritud väärtpaberituru korraldaja

18 18

E-raha asutused 5 2
Kokku 8 624 7 470

JÄRELEVALVETASU MAHUOSA MÄÄRAD
protsentides

Järelevalvetasu 
mahuosa määrad 

2020

Järelevalvetasu 
mahuosa määrad

2019
Krediidiasutused 0,0147 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 0,22

Finantsinspektsiooni tegevus rahastatakse peamiselt finantsjärelevalve subjektide tasutavast 
Finantsinspektsiooni 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 järeleval-
vesubjekti liigist võrdub ühe protsendiga järelevalvesubjekti kapitalinõudest: näiteks minimaalsest 
neto-omavahendite, miinimumkapitalinõude alammäärast, kõrgeimast minimaalse omakapitali või aktsia-, 
osa, või algkapitali summast vmt; mahuosast, milleks on summa, mis võrdub rahandusministri poolt 
Finantsinspektsiooni nõukogu ettepanekul iga-aastaselt kehtestatud protsendi määraga sõltuvalt järe-
levalvesubjekti liigist kas selle varast, brutokindlustusmaksetest, vahendustasude kogusummast, tarbi-
miskrediidi jäägist või muust tasude arvestamise alusest.
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Järelevalvetasu kapitaliosa ja mahuosa ettemakse tasutakse Finantsinspektsioonile eelarveaastale eel-
neva aasta 31. detsembriks. Mahuosa lõppmakse tasutakse eelarveaasta 1. septembriks. Eelarveaasta 
jooksul lisanduvad järelevalvesubjektid tasuvad järelevalvetasu ainult kapitaliosa ulatuses 30 päeva 
jooksul arvates tegutsemise õiguse tekkimisest.

LISA 2 

MUUD TULUD
tuhandetes eurodes

2020 2019
Menetlustasud 39 25
Muud tulud 130 14
Kokku 169 39

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

Muude tulude all kajastatakse vastavalt Finantsinspektsiooni ja Tagatisfondi vahel sõlmitud koostöö-
kokkuleppele Tagatisfondi poolt tasutavat teenustasu.

LISA 3 

TÖÖJÕUKULUD 
tuhandetes eurodes

2020 2019
Töötasu  3 890 3 255
Maksud 1 308 1 125
Nõukogu tasud 70 61
Kokku 5 268 4 441

Tööjõukulus sisalduvad töötasud, lisatasud, juhatuse liikmete töötasud, lahkumishüvitised ja 
Finantsinspektsiooni töötajate arvestuslik puhkusekohustuse kasv kasutamata puhkuste osas koos 
sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga summas 84 tuhat eurot. 

Finantsinspektsiooni töötaja keskmine töötasu 2020. aastal oli 2700 eurot kuus.

2020. aastal oli Finantsinspektsiooni nõukogu ja juhatuse liikmetele väljamakstud tasu kogusuurus 452 
tuhat eurot. 2019. aastal oli väljamakstud tasu 336 tuhat eurot. Töötajatele makstud tulemustasud kokku 
moodustasid 7,8% tööjõukulust.

Töötajate arv 31.12.2020 seisuga oli 99 (sh juhatuse liikmed).

LISA 4 

MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
tuhandetes eurodes

2020 2019
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks 806 762
Kinnisvara rent 316 292
IT infrastruktuur, tarkvara ja arendus 755 751
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tuhandetes eurodes
2020 2019

Töölähetus 41 254
Bürookulu 87 127
Kommunikatsioonikulu 38 29
Koolitus 40 75
Raamatupidamise teenus 56 54
Õigusabi ja konsultatsioonid 1 9
Teabeagentuurid 16 16
Personalitöö 13 10
Põhivara rendikulu 50 46
Audiitorkontrolli kulu 8 9
Kokku 2 227 2 434

TEGEVUSKULUD
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudena kajastatakse Finantsinspektsiooni poolt järgmistele 
rahvusvahelistele organisatsioonidele: ESMA, EIOPA, EBA, IAIS, BSCEE ja IOSCO tasutud 
liikmemakse.

Kinnisvara rent sisaldab Eesti Pangalt renditud büroopinda üldpinnaga 1673,2 m² (alates 10.09.2020 on 
Inspektsiooni kasutuses 1738,8 m²), hinnaga 13,99 eurot m² kuus. Kinnisvara rent sisaldab Eesti Pangalt 
ostetud kinnisvarahalduse kompleksteenust, sh remondikulusid.

IT infrastruktuur, tarkvara ja arendus kajastab Eesti Pangalt ostetud infotehnoloogia teenust arvestusliku 
kuluga 4326 eurot ühe kasutaja kohta aastas ning Finantsinspektsiooni IT infrastruktuuri ja 
arendusprojekte.

Töölähetusena käsitletakse Finantsinspektsiooni esindamisega ja järelevalvelise koostööga seotud lähe-
tusi. Töölähetused olid eelkõige seotud Euroopa pangandusjärelevalve töös (ECB/SSM), Euroopa järe-
levalveasutuse (ESA-de) komiteede ja nende alamkomiteede kohtumistega. Kokku toimus 2020. aastal 
59 töölähetust. 2019. aastal oli töölähetuste arv 358.

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 
Finantsinspektsiooni aastaraamatu kulu.

Koolituskuluna käsitletakse Finantsinspektsiooni töötajate osalemist sise- ja välisriiklikel koolitustel, sh 
koolituslähetuste kulu. 2020. aastal moodustas keskmine väliskoolituse kulu koos lähetuskuludega 710 
eurot ja riigisisese koolituse kulu 193,50 eurot. Aastal 2019 oli keskmine väliskoolitus 1016 eurot ja riigi 
sisekoolitus 108 eurot.

Raamatupidamiskulu on Eesti Pangalt ostetava kuluarvestuse, osalise juhtimisarvestuse, töötasuarves-
tuse, laenuarvestuse, maksete ja arvelduste teostamise kulu.

Õigusabi ja konsultatsioonide kulukirjel kajastatakse Harju Maakohtu kohtumääruse alusel tasutud 
menetluskulu.

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

LISA 5

MUUD KULUD
tuhandetes eurodes

2020 2019
Tagatised ja soodustused 70 48
Kultuur ja sport 31 37
Kohtukulu 0 7
Kokku 101 92

Tagatised ja soodustused on sünnitoetus, erakorraline toetus ja töötajate tervishoiu tagamiseks ning 
sportimisega seotud kulutused. Samuti kajastatakse antud kulukirjel Finantsinspektsiooni töötajatele 
osaluspensioni maksete kompenseerimist 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 10% osaleja aasta 
brutopalgast.

Kultuur ja sport kirjel kajastatakse Finantsinspektsiooni töötajale suunatud ürituste kulu.

LISA 6

FINANTSTULUD JA -KULUD
tuhandetes eurodes

2020 2019
Finantstulud ja -kulud -50 -37
Kokku -50 -37

Finantsinspektsioon hoiab oma reserve Eesti Pangas. Alates 01.10.2015 kohaldatakse Finantsinspektsiooni 
Eesti Pangas hoitavate vahendite arvestuses EONIA intressimäära.

BILANSS
tuhandetes eurodes

VARAD 31.12.2020 31.12.2019
Raha ja pangakontod 16 329 13 775
Järelevalvetasude nõuded 195 203
Varad kokku 16 524 13 978
KOHUSTUSED JA RESERV
Võlad töövõtjale 218 134
Mitmesugused võlad 1 296 1 099
Tulevaste perioodide tulud 8 979 7 861
Eraldis võimalikule tulevastele kohustustele 7 7
Kohustused kokku 10 500 9 101
Reserv 4 877 4 372
Aruandeaasta tulem 1 147 505
Reserv ja aruandeaasta tulem kokku 6 024 4 877
Kohustused, reserv ja aruandeaasta tulem kokku 16 524 13 978
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SELGITUSED 2020. AASTA BILANSI KOHTA
Raha ja pangakontod on kajastatud arvelduskonto jääki Eesti Pangas.

Järelevalvetasude nõuded on Finantsinspektsioonile laekumata 2021. aasta järelevalvetasu ettemaksed 
summas 195 tuhat eurot. Aastal 2019 oli 2020. aasta laekumata järelevalvetasude ettemakse nõuete 
summa 203 tuhat eurot.

Võlad töövõtjale sisaldab puhkusekohustust. Puhkusekohustus kajastab Finantsinspektsiooni arvestus-
likku puhkusekohustust töötajate kasutamata puhkuste osas summas 218 tuhat eurot.

Mitmesugused võlad sisaldavad Eesti Panga poolt 2020. aastal kaetud Finantsinspektsiooni kulusid, 
mille Finantsinspektsioon kompenseerib Eesti Pangale 2021. aastal. Finantsinspektsiooni kulud kajas-
tatakse aastaaruandes tekkepõhiselt.

Tulevaste perioodide tulude all on kajastatud 2021. aasta järelevalvetasude ettemakseid summas 8 979 
tuhat eurot. Aastal 2019 oli tulevaste perioodide tulude all kajastatud 2020. aasta järelevalvetasude 
ettemakseid summas 7 861 tuhat eurot.

2019. aasta tulem 505 tuhat eurot arvati Finantsinspektsiooni nõukogu 20. märtsi 2020. aasta otsusega 
nr 1.1-1/1 reservi ning reservi jääk 2020. aastaks moodustas 4 877 tuhat eurot.

Aruandeaasta tulem 2020. aastal oli 1 147 tuhat eurot.
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JUHATUSE KINNITUS
Tallinnas 2021

Aastaaruande koostas Finantsinspektsiooni juhatus ja see on esitatud kinnitamiseks 
Finantsinspektsiooni 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 vastavuses Finantsinspektsiooni seaduse ja rakendatud arvestuspõhimõtetega.

Kilvar Kessler    Andres Kurgpõld   Andre Nõmm   Siim Tammer

* allkirjastatud digitaalselt
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SISEAUDIITORI 
TEGEVUS
Siseaudiitori hinnangul täideti Finantsinspektsiooni nõukogu ja juhatuse 
otsuseid 2020. aastal hästi. Juhtimis- ja kontrollisüsteem toimis olulises 
ulatuses põhjendatud ootuste kohaselt.

Finantsinspektsioon oli koroonaviirue leviku tagajärjel kehtestatud 
eriolukorraks üllatavalt hästi valmis ja kohandus kaugtöö režiimiga kii-
resti. Oluline edu eeldus oli juhatuse asjatundlik, kiire ja paindlik tegut-
semine, sh ennetava kriisiõppuse korraldamine.

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

Siseaudiitor tegutses 2020. aastal riski-, vastavus- ja ülevaatepõhiselt. 
Siseaudiitor oli oma tegevuse ulatuse kavandamisel, ametiülesannete 
täitmisel ja töö korraldamisel sõltumatu ning tulemustest teavitamisel 
erapooletu ja objektiivne. Nõukogu ja juhatus eraldasid siseauditi toi-
mimiseks 2020. aastal küllaldase ressursi.

Oma tegevuses järgis siseaudiitor Rahvusvahelise Siseaudiitorite 
Instituudi eetikakoodeksit, kutsestandardeid ja tegevuse põhialuseid 
ning Euroopa Keskpankade Süsteemi siseauditi põhimääruse ja käsi-
raamatu nõudeid. Siseaudiitori poolt võtmeindikaatorite põhjal kujun-
datud hinnangu kohaselt on siseaudit toiminud kooskõlas põhjendatud 
ootusega ja standarditega nõutava kvaliteeditasemega.

Raivo Linnas  
siseaudiitor

* allkirjastatud digitaalselt* allkirjastatud digitaalselt
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AUDIITORI ARUANNE 

KKPPMMGG  BBaallttiiccss  OOÜÜ  
Narva mnt 5 
Tallinn 10117 
Estonia 

Telephone               +372 6 268 700 
Fax                          +372 6 268 777 
Internet                    www.kpmg.ee 

 

 
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. 

 

 
SSÕÕLLTTUUMMAATTUU  VVAANNDDEEAAUUDDIIIITTOORRII  AARRUUAANNNNEE  

 

Finantsinspektsiooni nõukogule 

AArrvvaammuuss    

Oleme auditeerinud Finantsinspektsiooni tulude-kulude aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. 
detsember 2020, 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. 

AArrvvaammuussee  aalluuss    

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.  

MMuuuu  iinnffoorrmmaattssiioooonn  

Juhatus vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon sisaldab 2020. 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. 

JJuuhhaattuussee  jjaa  nnõõuukkoogguu  kkoohhuussttuusseedd  sseeoosseess  ttuulluuddee--kkuulluuddee  aaaassttaaaarruuaannddeeggaa  

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.  

VVaannddeeaauuddiiiittoorrii  kkoohhuussttuusseedd  sseeoosseess  ttuulluuddee--kkuulluuddee  aaaassttaaaarruuaannddee  aauuddiittiiggaa    

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.  
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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.  

 

Tallinn, 19. märts 2021 

 

 

 

Eero Kaup 

Avaliku sektori vandeaudiitori number 459 

 

KPMG Baltics OÜ  
Audiitorettevõtja tegevusluba nr 17 
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TABELID

TABEL 1. SUUNISED

Tabel 1.1. Finantsinspektsiooni  saadetud juhised. 

Suunise nimetus
Kuupäev/otsuse 

number
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste „Suunised laenude väljas-
tamise ja jälgimise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku 
juhendina

09.11.2020 (nr. 
1.1-7/167)

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse muudetud suuniste „Suunised, millega 
muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/02 COVID-19 kriisi tõttu kohaldatud 
seadusandliku- ja muu kui seadusandliku maksemoratooriumi kohta“ alusel 
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi muutmine

07.12.2020 (nr. 
1.1-7/186) 

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste „Suunised krediidiriski maan-
damise kohta krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, kes rakendavad 
sisereitingute meetodit koos makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehin-
nangutega“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

26.10.2020 (nr. 
1.1-7/159) 

Suunised struktuursete välisvaluutapositsioonide käsitlemise kohta kooskõlas 
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 352 lõikega 2

02.11.2020 (nr. 
1.1-7/164)

Suunised krediidiriski maandamise kohta krediidiasutustele ja investeerimi-
sühingutele, kes rakendavad sisereitingute meetodit koos makseviivitusest 
tingitud kahjumäära sisehinnangutega

26.10.2020 (nr. 
1.1-7/159) 

Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/01, mis käsitlevad 
määruse (EL) nr 575/2013 (kapitalinõuete määrus) artikli 473a kohast teabe 
ühtset avalikustamist seoses üleminekukorraga, mis leevendab IFRS 9 kasu-
tuselevõtu mõju omavahenditele, et tagada COVID-19 pandeemiale reagee-
rimisel vastavus kapitalinõuete määruse „kiirele muudatusele“

12.10.2020 (nr. 
1.1-7/152)

Suunised järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisnõuete kohta kooskõlas 
kapitalinõuete määruses sätestatud nn kiire muudatusega COVID-19 pan-
deemiale reageerimisel

12.10.2020 (nr. 
1.1-7/151)

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2020/10 “Suunised 
2020. aasta pragmaatilise järelevalvelise läbivaatamise ja hindamise protsessi 
kohta seoses COVID-19 kriisiga“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovi-
tusliku juhendina

14.09.2020 (nr. 
1.1-7/132)

Suunised eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide likviidsuse stres-
sitestimise kohta

14.09.2020 
(nr.1.1-7/131)

Suunised väärtpaberistamise seeria kaalutud keskmise lõpptähtaja määramise 
kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 257 lõikele 1

24.08.2020 (nr. 
1.1-7/121)

Suunised pädevatele asutustele esitatava aruandluse kohta rahaturufondi 
määruse artikli 37 kohaselt

24.08.2020 (nr. 
1.1-7/119)

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2020/07 „Covid-19 
kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse 
ja avalikustamise kohta” välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku 
juhendina

03.08.2020 (nr 
1.1-7/114)

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituse ja Euroopa Keskpanga 
soovituse alusel Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Väljamaksete pii-
ramine COVID-19 pandeemia ajal“ välja andmine

03.08.2020 (nr 
1.1-7/112)
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Tabel 1.1. Finantsinspektsiooni  saadetud juhised. 

Suunise nimetus
Kuupäev/otsuse 

number
„Suunised, millega muudetakse soovitusi EBA/REC/2015/01 konfidentsiaal-
suskordade samaväärsuse kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovi-
tusliku juhendina

06.07.2020 (nr. 
1.1-7/98)

Soovitused järelevalve paindlikkuse kohta seoses järelevalvelise aruandluse 
ja teabe avalikustamise tähtajaga – koroonaviirus/COVID-19

15.06.2020 (nr. 
1.1-7/85)

Suunised krediidiasutuste rahastamiskavade ühtlustatud määratluste ja vor-
mide kohta vastavalt Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 20. detsembri 
2012. aasta soovitusele (ESRN/2012/2)

08.06.2020 (nr. 
1.1-7/75)

Suunised määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 2 nimetatud standard-
protseduuride ja sõnumivahetuse protokollide kohta

08.06.2020 (nr. 
1.1-7/76)

Pilveteenuse osutajatele tegevuse edasiandmise suunised 02.06.2020 (nr. 
1.1-7/70)

Krediidi- ja finantseerimisasutuste üle järelevalvet tegevate pädevate asutuste 
vaheline koostöö ja teabevahetus direktiivi (EL) 2015/849 tähenduses. 
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumide suunised

04.05.2020 (nr. 
1.1-7/61)

Suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide 
kohta

05.05.2020 (nr. 
1.1-7/60)

Nõuded finantsjärelevalve subjekti infotehnoloogia ja infoturbe korraldusele 30.06.2020 (nr 
1.1-7/19)

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunised „Suunised COVID-19 kriisi 
tõttu kohaldatud seadusandliku- ja muu kui seadusandliku maksemoratooriumi 
kohta „ (EBA/GL/2020/02)

21.04.2020 (nr. 1.1-
7/53; nr. 1.1-7/99) 

Ajutised leevendused krediidiasutustele seoses COVID-19 viiruse võimalike 
mõjudega finantssektorile

21.04.2020 (nr. 
1.1-7/54)

Finantskuritegevuse vastu võitlemine seoses COVID-19 pandeemiaga 13.04.2020 (nr 
4.11-3.1/2068)

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunis „Suunised, millega muudetakse 
suuniseid EBA/GL/2018/05 pettusandmete esitamise kohta vastavalt teisele 
makseteenuste direktiivile (PSD2)“ (EBA/GL/2020/01)“

01.07.2020 (nr. 
1.1-7/50)

EBA suunised IKT- ja turvariskide juhtimiseks 30.06.2020 (nr. 
1.1-7/40)
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TABEL 2. TEGEVUSLOAD

Tabel 2.1. Tegevuslubade ja tegutsemisõiguste andmine 

Sektor Äriühingu nimi Juhatuse otsus Kuupäev

Kindlustusmaakler
Advan Kindlustus-
maakler OÜ

Vahendajate nimekirja 
kandmine

Juhatuse otsus 
4.05.2020;   

vahendajate nimekirja 
kandmine 07.05.2020

Krediidivahendaja Laenuvahendaja OÜ Tegevusloa andmine 07.12.2020

Kindlustusmaakler
Cachet Insurance 
Broker OÜ

Vahendajate nimekirja 
kandmine

Juhatuse otsus 
21.12.2020;  

vahendajate nimekirja 
kandmine 22.12.2020

Kindlustusmaakler
Mede Kindlustus-
maakler OÜ

Vahendajate nimekirja 
kandmine

Juhatuse otsus 
21.12.2020;  

vahendajate nimekirja 
kandmine 15.01.2021

Kindlustusandja AS LHV Kindlustus Tegevusloa andmine 29.12.2020
Makseasutus Adson AS Tegevusloa andmine 24.08.2020
Makseasutus Crumblo OÜ Tegevusloa andmine 01.06.2020
Makseasutus Meieni OÜ Tegevusloa andmine 06.07.2020
Makseasutus Maksekeskus AS Tegevusloa andmine 18.05.2020
Väikefondi 
valitseja

Mobilus Fund 
Management OÜ

Tegevusloa andmine 02.03.2020

Investeerimisühing
Funderbeam  
Markets AS

Tegevusloa andmine 31.12.2020

Tabel 2.2. Tegevuslubade ja tegutsemisõiguste kehtetuks tunnistamine

Sektor Äriühingu nimi Juhatuse otsuse Kuupäev

Krediidiandja Express Credit AS Tegevusloa kehtetuks 
tunnistamine 20.01.2020

Kindlustusmaakler Adele Kindlustus- 
maakler OÜ

Vahendajate nimekir-
jast kustutamine 3.02.2020

Krediidiandja Sofi OÜ Tegevusloa kehtetuks 
tunnistamine 4.05.2020

Hüpoteekkrediidiandja OÜ AAkinnisvaralaen Tegevusloa kehtetuks 
tunnistamine 8.06.2020

Makseasutus Transferfast OÜ Tegevusloa kehtetuks 
tunnistamine 20.04.2020
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Tabel 2.3. Tegevusload piiriüleseks tegevuseks. 

Sektor Äriühingu nimi Teavitus Kuupäev

Krediidiasutus AS LHV Pank Piiriülese teenuse osutamise kavatsus 
Rootsis, Austrias, Taanis ja Leedus 03.02.2020

Krediidiasutus Holm Bank AS Piiriülese teenuse osutamise kavatsus 
Rootsis 23.03.2020

Krediidiasutus AS Inbank Piiriülese teenuse osutamise lõpetamise 
kavatsus Läti Vabariigis 02.03.2020

Kindlustusmaakler Kominsur Kindlustus- 
maakler OÜ

Piiriülese teenuse osutamise kavatsus 
Prantsusmaal 10.03.2020

Krediidivahendaja IUVO GROUP OÜ
Piiriülese teenuse osutamise kavatsus 
Bulgaarias, Saksamaal, Suurbritannias, 
Kreekas, Rumeenias, Poolas

07.09.2020

Kindlustusmaakler Cachet Insurance 
Broker OÜ

Piiriülese teenuse osutamise kavatsus 
Lätis, Leedus, Rootsis, Norras, Iirimaal, 
Soomes, Belgias, Rumeenias, 
Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, 
Horvaatias ja Tšehhis

28.12.2020

Kindlustusagent SINU Kindlustus 
OÜ

Piiriülese teenuse osutamise kavatsus 
Soomes 03.02.2020

Makseasutus Maksekeskus AS Piiriülese teenuse osutamise kavatsus 
Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis 21.09.2020

Makseasutus AS Pocopay Piiriülese teenuse osutamise kavatsus 
Norra Kuningriigis 19.10.2020

E-raha asutus inHousePay AS

Piiriülese teenuse osutamise kavatsus 
Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis,

Poola Vabariigis, Hispaania Kuningriigis 
ja Portugali Vabariigis

31.08.2020

Tabel 2.4. Eesti äriühingule välisriigis filiaali asutamise, muutmise või  
sulgemise loa väljastamine. 

Sektor Äriühingu nimi Juhatuse otsus Kuupäev

Krediidiasutus Bigbank AS Bulgaaria filiaali 
asutamine 17.08.2020

Investeerimisühing Admiral Markets AS Poola filiaali sulgemine 27.07.2020

Tabel 2.5. Välisriigi äriühingu filiaalide asutamine ja muutmine ning  
filiaalide tegevuse lõpetamine Eestis. 

Sektor Äriühingu nimi Juhatuse otsuse 
number

Otsuse tegemise 
kuupäev

Pangandus (filiaali 
asutamine)

Bigbank AS - Branch 
Bulgaria 4.1-1/118 17.08.2020
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Tabel 2.6. Rahvusvaheliste finantsteenuste pakkumine Eestis. Tabelis on välja toodud piiriülesed 
teated, mille alusel soovitakse piiriüleselt Eestis finantsteenust osutada. 

Sektor Arv 2019 aasta 
lõpus

Arv 2020 aasta 
lõpus

Pangandusteenus 372 378
Investeerimisteenus 2013 2312
Kahjukindlustusteenus 490 499
Elukindlustusteenus 115 115
Kindlustusvahendusteenus 1981 2184
Krediidivahendajate teenus 33 34
Makseteenus 96 91
E-raha asutuste teenus 58 73
Fondivalitsemise teenus 19 6
Investeerimisfondide rahvusvaheline pakkumine 78 103
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TABEL 3. INVESTEERIMIS- JA 
PENSIONIFONDIDE MUUDATUSED 

Tabel 3.1. Investeerimis- ja pensionifondide registreerimine, muudatused ja muud toimingud

Trigon Balti Fond Tingimuste muutmine 12 27.01.2020
LHV Pensionifond Eesti Ühinemisloa andmine 15 03.02.2020
LHV Pensionifond Roheline Esmaregistreerimine 37 09.03.2020
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond Tingimuste muutmine 69 18.05.2020

PE FoF usaldusfond pakkumise lubamine 
EV-s 82/15.06.2020

Birdeye Timber Fund 3 pakkumise lubamine 
EV-s 158/19.10.2020

LHV Pensionifond Indeks Tingimuste muutmine 133/21.09.2020

EfTEN Residential Fund usaldusfond pakkumise lubamine 
EV-s 135/21.09.2020

Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine 
piiratud) Esmaregistreerimine 173/9.11.2020

Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine 
piiratud) Esmaregistreerimine 174/9.11.2020

Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine 
piiratud) Tingimuste muutmine 172/9.11.2020

LHV Pensionifond Roheline Pluss Esmaregistreerimine 188/30.11.2020
LHV Pensionifond Roheline Tingimuste muutmine 194/14.12.2020
Avaron Areneva Euroopa Väikeettevõtete Fond MASF Esmaregistreerimine 211/29.12.2020
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TABEL 4. TARBIJATE KAEBUSED

Tabel 4.1. Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv valdkonna kaupa. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pangateenused 101 80 64 72 78 102 92 121 139 201
Kindlustus, sh 
kindlustusvahendus 45 34 33 33 31 45 44 45 42 28

Krediidiandjad ja 
–vahendajad 19 47 23 39 47

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

Kokku 148 119 102 108 112 174 186 196 233 284

Tabel 4.2. Finantsinspektsioonile 2020. aastal esitatud kaebuste arv teenuse  
liikide ja teenusepakkujate kaupa. 

Kaebuste arv
Arveldused 138
Laen/krediit 91
Investeerimisteenus 13
Varakindlustus 10
Liikluskindlustus 6
Reisikindlustus 4
Hoius 3
Vabatahtlik sõidukikindlustus 2
Pensioni II ja III sammas 2
Liising 2
Elukindlustus 1
Veesõidukikindlustus 1
Krediidikindlustus 1
Annuiteet 1
Fondivalitsemine 1
Muu, sh täpsustamata 8

Tabel 4.3. Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv teenusepakkujate kaupa. 

Kaebuste 
arv  

2019. aastal

Kaebuste 
arv 2020. 

aastal

Turuosa oma 
sektoris*

Swedbank AS 38 59 45%
AS SEB Pank 25 39 22%
Luminor Bank AS 25 27 8%
Bondora AS 18 19 0%
AS LHV Pank 15 27 17%
Coop Pank AS 5 9 3%
TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal 2 6 0%
ERGO Insurance SE 6 6 18%
ESTO AS 0 6 1%
AS TBB pank 5 4 0%
Holm Bank AS 2 4 0%
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Tabel 4.3. Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv teenusepakkujate kaupa. 

Kaebuste 
arv  

2019. aastal

Kaebuste 
arv 2020. 

aastal

Turuosa oma 
sektoris*

PLACET GROUP OÜ 2 4 2%
Admiral Markets AS 2 4 67%
Inbank AS 3 3 1%
IPF Digital Estonia OÜ 0 3 3%
If P&C Insurance AS 4 3 19%
Swedbank P&C Insurance AS 3 3 19%
AS Citadele banka Eesti filiaal 2 3 0%
AB ’Lietuvos draudimas’ Eesti filiaal 7 3 15%
AB Kreditex AS 4 2 1%
Akciné draudimo bendrové ’Gjensidige’ Eesti 
filiaal 1 2 2%

Hüpoteeklaen AS 1 2 1%
BB Finance OÜ 1 2 1%
Seesam Insurance AS 3 2 10%**

Pluss Kindlustusmaakler OÜ 0 2 –
SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal 0 2 24%
Aktsiaselts INGES KINDLUSTUS 3 1 1%
GFC Good Finance Company AS 5 1 –
Bigbank AS 3 1 2%
Ferratum Bank plc 2 1 –
Luminor Pensions Estonia AS 1 1 8%
Invest In OÜ 1 1 0%
Monefit Estonia OÜ 0 1 1%
Omega Laen AS 0 1 0%
Iuvo Group OÜ 0 1 0%
OÜ Altero 0 1 0%
BestCredit OÜ 0 1 0%
AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal 4 1 6%
KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ 0 1 6%
SEB Liising AS 0 1 19%
N26 Bank GmbH 0 1 –
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 0 1 –
Trustly Group AB 0 1 –
8 Blockchain Capital OÜ 0 1 –
Danske Bank A/S Eesti filiaal 7 1 –
AS Parex banka 0 1 –
Teenusepakkuja nimetamata, muu 10 18 –

*Turuosad on 2020. aasta lõpu seisuga. Kindlustuse turuosad on esitatud kindlustusmaksete alusel 
ega sisalda edasikindlustusmakseid. Panganduses on turuosad esitatud klientide hoiuste järgi, fon-
divalitsejate puhul fondide vara järgi, investeerimisühingute puhul varade mahu järgi, krediidiandjate 
puhul laenujäägi järgi ning krediidivahendajate puhul käibe järgi. Andmed ei sisalda tütar- ja siduset-
tevõtteid või filiaale.

**Seesam Insurance AS-i turuosa on toodud 30.06.2020 seisuga. 02.07.2020 ühines Seesam Insurance 
AS Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaaliga. 
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