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Finantsinspektsiooni tööd juhtis 2021. aastal neljaliikmeline juhatus. Pildil alt: 
juhatuse liikmed Siim Tammer ja Andre Nõmm, juhatuse esimees Kilvar Kessler 
ning juhatuse liige Andres Kurgpõld.
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JUHATUSE PÖÖRDUMINE 

HEA LUGEJA!

Finantsinspektsiooni 2021. aasta aruande eessõna kirjutamise ajal 
möllab Ukrainas sõda, millist ei ole Euroopas nähtud pärast Teist 
maailmasõda. Relvakonfliktil on üleilmne mõju majandusele ja see-
läbi finantsvahendajatele. Järgnevalt anname ülevaate Eesti finants-
turu valmisolekust seista vastu sõja tagajärgedele, käsitleme  
2021. aastal aset leidnud olulisemaid suundumusi Eesti finantsturul 
ja teeme kokkuvõtte valminud strateegiast.

Sõda Ukrainas tõi Eesti finantssektori eesliinile 
finantssanktsioonide kohaldajana

Riigid ja riikide ühendused on sõjale Ukrainas reageerinud arvu-
kate ulatuslike rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamisega. 
Finantssanktsioonide kohaldamise raskus on praegu eelkõige finants-
sektoril. Alates 2021. aastast kohustab seadus Finantsinspektsiooni 
hindama finantsjärelevalve subjektide organisatsiooni võimekust 
rakendada rahvusvahelisi finantssanktsioone. Kui varem oli see 
ülesanne ainult Rahapesu Andmebürool, siis nüüd jagatakse vas-
tutust Finantsinspektsiooniga  – andmebüroo hoolitseb konkreetse 
sanktsiooni rakendamise, finantsjärelevalve aga selle eest, et järele- 
valvesubjektil oleks ärimudelit ning riskikeskkonda arvestavad  
mehhanismid sanktsioonide kohaldamiseks. Finantsinspektsiooni 
varasem nõudlikkus tõhustada riskikontrolli hõlbustab oluliselt 
finantsvahendajatel rahvusvaheliste sanktsioonide kohaldamist.

Sõjaline konflikt Ukrainas tõstatab teravalt küsimuse võimalikest 
küberrünnetest, seda eriti meie ulatuslikult digiteeritud ühiskon-
nas. Finantsinspektsiooni hinnangul on suurematel finantsvahen-
dajatel hea valmisolek ja võime küberriskidega tegeleda. Küll aga 
sõltub finantsvahendajate võimekus palju ka nende koostööpartne-
rite digisuutlikkusest, samuti küberrünnete iseloomust ja ulatusest. 
Finantsjärelevalve on küberkerksuse valdkonnas järelevalvesubjek-
tide vastu endiselt nõudlik ja hoiab teema käsitlemisel initsiatiivi 
euroala pangajärelevalve süsteemis.

Finantsinspektsiooni hinnangul on sõja vahetu mõju järelevalve- 
subjektide finantsseisundile praegu väike. Kaudne mõju on majandus- 
keskkonna muutumise tõttu aga suur. Mõju leevendamiseks on pan-
kadel ja teistel olulistel finantsvahendajatel piisavad puhvrid, samuti 
valmisolek kohandada riski võtmist ning juhtimist. Finantsjärelevalve 
hindab jooksvalt olukorda koos Eesti Panga ja Euroopa Keskpangaga 
ning on vajadusel valmis finantsriskide juhtimiseks rakendama sobi-
vaid järelevalvelisi meetmeid. 
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Kehtestatud kapitalipuhvrid pankadele, terav tähelepanu 
küberkerksusele, valemängijate eemaldamine ja 
professionaalne nõudlikkus finantssektorisse sisenejate 
vastu on kindlustanud Eesti finantssektori stabiilsuse, 
usaldusväärsuse ja läbipaistvuse 

Eesti finantsturgu iseloomustasid möödunud aastal kiire kasv krediidi- 
turul, pensionireformi elluviimine ja suur huvi tegevuslubade vastu. 
Krediidiportfell kasvas kiiresti. Eriti tempokalt suurenes see väikse- 
mates krediidiasutustes. Finantsjärelevalvele tähendab tao-
line suundumus riskide kasvu: pankade kontrollisüsteemid ei 
pruugi olla valmis uute laenude piisavaks hindamiseks või võe-
takse uute laenudega teadlikult enam riske. Mõlemal juhul 
nõuab Finantsinspektsioon pankadelt suuremaid kapitali-
puhvreid. Viimaste arvelt saab katta võimalikke laenukahju-
meid ilma, et ohtu satuksid hoiustajate vahendid ja finants- 
süsteem tervikuna. Finantsinspektsioon koos Euroopa Keskpangaga 
nõudis 2021. aastal pangandussektorilt kokku 609 miljoni  
euro suurust puhvrit. Sellele lisandusid seaduses sätestatud ja kesk-
panga nõutud puhvrid kokku suuruses 745 miljonit eurot. Taolisel 
ennetustegevusel on oluline mõju riskide juhtimisele.

Möödunud aastal rakendus Riigikohtu poolt põhiseaduspäraseks hin-
natud pensionireform. Sellest johtuvalt töötas Finantsinspektsioon 
välja erijärelevalve programmi. Programmi raames testiti fondide 
võimekust maksta välja raha kõigile teise samba pensionisüstee-
mist lahkuda soovijaile. Lisaks seirasime pensioniregistri digi- 
võimekust väljamakseid teha. Samuti hoidsime silma peal elukindlus- 
tusandjate tegevusel. Finantsinspektsioon oli kõrgendatud valmis- 
oleku tasemel, et vajadusel sekkuda tõrgete kõrvaldamiseks. 
Finantsjärelevalve subjektid täitsid oma kohustused oluliste prob-
leemideta ja suuremaid sisulisi ega tehnilisi probleeme teise samba 
pensionisüsteemist lahkumisel ei ilmnenud.

Pensionireformi püüti ka kuritarvitada. Näiteks pakuti inimestele 
võimalust saada fondidest raha kätte kiiremini, kui seadus võimal-
das. Äriline nutikus on hea, kuid praegusel juhul oli tegemist kuri-
teo mõõtu rikkumisega, kuna finantsturul tegutsemiseks nõutud 
tegevusluba ei omatud. Koostöös õiguskaitseasutustega lõpetas 
Finantsinspektsioon taolise õnneotsimise kiiresti ja korraldas klienti- 
dele nende vahendite tagastamise.

Kahetsusväärselt suurenes 2021. aastal välismaalt sidevahen-
dite teel inimesi petta püüdvate kelmide aktiivsus. Kuna Finants-
inspektsioonil on õiguslikult piiratud võimalused võõramaised pet-
turid Eesti kohtu ette tuua, siis suunasime jõupingutused avalikkuse 
hoiatamisele. Kohtud küll peatasid hoiatusteadete avaldamise, kuid 
kõrgeima kohtu suunamisel ja parlamendi kiirel tegutsemisel sai 
Finantsinspektsioon eriseadusesse avalikkuse teavitamise jätkami-
seks tugevama õigusaluse. Aruandeaastal avaldasime oma veebis 
1149 hoiatusteadet.

Suur huvi Eesti turu ja selle kaudu Euroopa Liidus tegutsemise 
vastu püsib endiselt. Finantsturul äritegemiseks aga on enamasti 
vaja Finantsinspektsiooni tegevusluba. Finantssektori tegevus-
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loa taotlemise protsess ei ole võrreldav autojuhiloa uuendamise 
või vaktsineerimistõendi genereerimisega. See on avatud dialoog 
taotlejaga tema omanike, juhtide, ärimudeli, protsesside ja süstee-
mide üle koos kapitalistruktuuri põhjaliku hindamisega, mis reeg-
lina võtab kõik üsna pika aja. Eesti turule on teretulnud uuendus-
likud, potentsiaaliga ja jätkusuutlikud läbipaistvad ärid, kuna need 
aitavad kaasa meie finantssektori stabiilsusele ja usaldusväär-
susele. Finantsinspektsioon menetles 2021. aastal 31 taotlust ja 
andis üheksa tegevusluba, meie finantsinnovatsiooni keskus töötles  
153 esmakordset pöördumist.

Finantsinspektsiooni uue strateegia tulipunktis on 
digipädevus ja -lahendused, samuti inimeste suurem 
kaitse vaidluste lahendamisel 

Vastavalt seadusele peab Finantsinspektsioonil olema strateegia, 
mille kinnitab inspektsiooni kõrgeim organ – nõukogu. Strateegia 
võimaldab suunata piiratud vahendid kõige suurematele riskidele ja 
olulisematele valdkondadele. 

Aastail 2019–2021 kehtinud strateegia seadis Finantsinspektsiooni 
tegevuste keskmesse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkesta-
mise ning küberturvalisuse. Suurt tähelepanu pöörati kriisiraamis-
tiku tugevdamisele, turuosaliste sisekontrollisüsteemide tõhususele 
ning piisavate puhvrite olemasolule riskide maandamiseks. Valdav 
osa strateegias sätestatud 25 eesmärgist täideti, osa eesmärke 
muutusid pensionireformist tingituna ja ühe eesmärgi täitmine pea-
tus, kuna riik ei ole tänaseni ajakohastanud järelevalvesubjektide 
trahviraamistikku. Olulisuse ja aktuaalsuse tõttu kandus järgmisse 
strateegiasse üle küberturvalisuse teema. 

Finantsinspektsiooni strateegia aastateks 2022–2025 toob eesmär-
kidena esile enam automatiseeritud ja loova finantsjärelevalve, kes-
kendub järelevalvesubjektide digilahenduste  kasutamisele, küber-
kerksusele ja juhtimiskultuurile, samuti valmisolekule võimaldada 
testida uuenduslikke ärimudeleid, mis arendavad kohalikku oskus-
teavet. Jätkub süvendatud töö rahvusvaheliste sanktsioonide järele-
valvemudeliga. Strateegias toonitatakse vajadust asutada inspekt-
siooni juurde finantsombudsman, et tarbijad ja väikeettevõtjad saak-
sid parema võimaluse erimeelsuste lahendamiseks professionaal-
sete finantsvahendajatega. Uues strateegias sätestatakse kokku  
17 konkreetset oodatavat tulemust. 

Eesti majandusel ja finantssektoril seisab ees keeruline koha-
nemise periood, kuna sõda Ukrainas mõjutab oluliselt seniseid 
majandusahelaid. Lubame anda endast parima ka 2022. aastal, 
seda peaaegu 300 finantsjärelevalve subjekti suhtes rohkem kui  
600 õigusakti kindlal ja professionaalsel rakendamisel. Täname 
kõiki Finantsinspektsiooni töötajaid ja teisi kolleege, finantsjärele-
valve subjekte ja koostööpartnereid, et olete aidanud hoida Eesti 
finantsturgu stabiilsena ja ausalt toimivana!  



• ligi 300 finantsjärelevalve  
alla kuuluvat ettevõtet

• üle 600 õigusakti 
• 122 töötajat
• 4 juhatuse liiget
• 399 juhatuse otsust
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FINANTSINSPEKTSIOONIST
Finantsinspektsioon on sõltumatu finantsjärelevalve ja kriisilahenduse asu-
tus. Finantsinspektsioon teeb riiklikku järelevalvet tegevusloaga pankade,  
kindlustusandjate, kindlustusvahendajate, investeerimisühingute, fondivalitse-
jate, investeerimis- ja pensionifondide, makseasutuste, e-raha asutuste, krediidi- 
andjate ja -vahendajate ning väärtpaberituru üle.

Finantsinspektsioon tegutseb Eesti riigi nimel ja seisab hea selle eest, et reguleeri-
tud finantsturg oleks stabiilne, usaldusväärne ning läbipaistev. Finantsjärelevalve 
vähendab finantssektoris süsteemseid riske ja aitab oma pädevuse piires kaasa 
kuritegevuse tõkestamisele. Samuti seisab Finantsinspektsioon selle eest, et 
pankade kriitilised funktsioonid jätkuksid kriisisiolukordades ja hoiustajate, 
investorite ning muude klientide vahendid oleksid piisavalt kaitstud.

Finantsjärelevalves ja finantskriiside lahendamisel lähtub inspektsioon avali-
kust huvist. Inspektsiooni tegevust ei rahastata riigieelarvest, vaid järelevalve- 
ja menetlustasudest, mida maksavad turuosalised. Finantsinspektsioon täidab 
ka valdavat osa Tagatisfondi ülesannetest fondiga sõlmitud koostöökokkuleppe 
ja seaduse alusel.

STRATEEGIA AASTATEKS 2022–2025

2021. aasta 26. novembril kinnitas Finantsinspektsiooni nõukogu inspekt-
siooni strateegia aastateks 2022–2025. Uue strateegia tervikteksti leiab 
Finantsinspektsiooni kodulehelt.

• Kaemus

• Digipädev ja tõhus Finantsinspektsioon.

• Kutsumus

• Hoiame usaldust finantsturu vastu. 

• Väärtused

• Kindlalt. Professionaalselt. Loovalt.

Finantsinspektsiooni peamised tegevussuunad aastateks  
2022−2025:

I. Loov, keskkonnasäästlik ja digipädev Finantsinspektsioon on 
tõhus finantsjärelevalve- ja kriisilahendusasutus

Oodatav tulemus 1. 

Finantsjärelevalve ja kriisilahenduse tõhustamiseks kavandame ja võtame kasu-
tusele vajalikud digilahendused. Finantsinspektsiooni tööprotsessid on senisest 
rohkem automatiseeritud ja võrreldes regiooni finantsjärelevalveasutustega 
kasutatakse enim digilahendusi. 

Oodatav tulemus 2. 

Talendikate, töökate ja inspektsiooni väärtusi kandvate inimeste ligitõmbami-
seks ja organisatsioonis hoidmiseks mõõdame ametikohtade ülesanded ning 
uuendame palga- ja motivatsioonisüsteemi.

• ligi 300 finantsjärelevalve  
alla kuuluvat ettevõtet

• üle 600 õigusakti 
• 122 töötajat
• 4 juhatuse liiget
• 399 juhatuse otsust
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Oodatav tulemus 3. 

Asjaajamises ja muus tegevuses lähtume keskkonnasäästlikkuse põhimõttest. 
Töötame rohekontoris.

Oodatav tulemus 4. 

Ergutame töötajaid tegema ettepanekuid töö tõhustamiseks ja paremaks koos-
tööks. Tunnustame loovaid ja professionaalseid töötajaid.

II. Finantsinspektsioon hoiab finantsturu stabiilsust, et majanduses 
saaks luua enam lisandväärtust

Oodatav tulemus 1. 

Määrame kindlaks turuosaliste oluliste infotehnoloogiliste süsteemide nõrkused 
küberkerksuse aspektist, suuname finantsjärelevalve subjekte nende nõrkuste 
kõrvaldamisele. Keskendume enim oluliste süsteemide talitluspidevuse ja krii-
tiliste funktsioonide edasiandmise kontrollile. Olulised süsteemid toimivad suu-
remate tõrgeteta.

Oodatav tulemus 2. 

Keskendume finantsjärelevalve subjektide riskikontrolli süsteemidele, prot-
sessidele ja kohasele töökultuurile. Finantsjärelevalve subjektide ja börsiette- 
võtete audiitorite kohustuste täitmine Finantsinspektsiooni suhtes on kontrol-
litud, vajadusel suunatud puuduste kõrvaldamisele üksikaktidega ja/või soovi-
tuslike juhenditega. Finantsjärelevalve subjektide juhtkonnas valitseb riskivõt-
mist ja -juhtimist tasakaalustatult käsitlev töökultuur.

Oodatav tulemus 3. 

Valmistame ette ja rakendame piisava sõela uutes valdkondades tegevusloa 
andmisel (ühisrahastus, virtuaalvääringu teenus vmt). Sõltuvalt taotleja äri- 
mudelist soovime oluliste valdkondade piisavat mehitatust Eestis ja väldime nn 
postkast-tegevuslubade andmist. Finantsturul tegutsemiseks saavad õiguse 
kompetentsed, õiguskuulekad ja jätkusuutlikult tegutsevad isikud.

Oodatav tulemus 4. 

Ühtses järelevalvemehhanismis (SSM), ühtses kriisilahenduskorras (SRM) ja 
Euroopa Liidu rahapesu ja terrorismi tõkestamise ameti (AMLA) loomisel oleme 
veelgi aktiivsemad ja mõjusamad. Eesti IT-riskide kontrollija head oskusteavet 
on SSMis ja/või SRMis teadvustatud ja kasutatud. SSMis ja SRMis on teadvus-
tatud Eesti pangandusturu süsteemseid riske, need ei jää kriisiolukorras tähele-
panuta ja võetakse arvesse.

Oodatav tulemus 5. 

Arendame edasi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja rahvus- 
vaheliste finantssanktsioonide järelevalve mudelit. Finantsjärelevalve subjektide 
protsessid ja süsteemid on piisavad subjektide poolt ka rahvusvaheliste finants-
sanktsioonide rakendamiseks.

Oodatav tulemus 6. 

Pöörame oma seadusjärgses rollis tähelepanu jätkusuutlikkusele (ESG) ja 
rakendame vastavad õigusnormid finantssektoris. Finantsjärelevalve subjektid 
ja börsiettevõtted järgivad kohalduvates ESGd käsitlevates õigusaktides sätes-
tatud põhimõtteid.
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III. Finantsinspektsioon kaitseb klientide ja investorite huve, et 
tugevdada usaldust finantsturu vastu 

Oodatav tulemus 1. 

Loome ombudsmani büroo, kui seadusega sätestatakse, et finantsombudsman 
luuakse Finantsinspektsiooni juurde. Selgitame sidusrühmadele, miks finants- 
ombudsmani töökoht Finantsinspektsiooni juures on klientide, investorite, 
finantsjärelevalve subjektide ja ühiskonna huvides. Finantsombudsman lepitab 
ja lahendab vaidlusi.

Oodatav tulemus 2. 

Jätkame finantsteenuste ja -toodete alast tarbijate harimist portaali  
www.minuraha.ee vahendusel ja võtame kasutusele täiendavad kana-
lid teabe ning Finantsinspektsiooni oskusteabe süsteemseks levitamiseks. 
Tarbijahariduses keskendume õpilastele, pensionäridele ja võlanõustajatele, 
kuna need on vastuvõtlikumad või haavatavamad rühmad  või tegelevad selliste 
rühmadega. Fookusrühmadele on aja- ja asjakohane objektiivne info finants- 
toodete ja -teenuste riskide kohta hõlpsasti kättesaadav.

Oodatav tulemus 3. 

Faktilise teabe ja oskusteabe vahetamisega süvendame koostööd Rahapesu 
Andmebürooga, prokuratuuriga ning uurimis- ja julgeolekuasutustega, järgides 
seaduse piiranguid ja vastastikkuse põhimõtet. Potentsiaalsed õigusrikkujad on 
heidutatud ja seaduserikkujaid on tõhusamalt karistatud.

IV. Finantsinspektsioon soodustab tehnoloogilist uuenduslikkust, et 
aidata kaasa turu efektiivsele toimimisele

Oodatav tulemus 1. 

Tehnoloogiliselt uuenduslike ärimudelite arengu ja kohaliku oskusteabe kaasa-
mise soodustamiseks taotluse alusel rakendame kõrvaltingimustega tegevus- 
loa, kui seadus seda võimaldab ja seonduvad riskid on piisavalt juhitud. 
Tehnoloogiliselt uuenduslikke ärimudeleid saab kontrollitult testida ja arendada.

Oodatav tulemus 2. 

Rakendame varasema tegevusloaga subjektide suhtes, samuti teistel üksikutel 
juhtudel tavapärasega võrreldes kiirendatud tegevusloamenetlust, kui seondu-
vad riskid on piisavalt madalad. Tegevusloamenetlused on ajaliselt lühemad ja 
väiksema kuluga.

Oodatav tulemus 3. 

Hoiame kontakti uute ärimudelitega finantsäridega, eelkõige tehnoloogiliselt 
uuenduslike äridega. Finantsjärelevalve subjektiks saamist kaaluvatel isikutel 
on piisavalt teavet, et otsustada järgmiste sammude üle.

Oodatav tulemus 4. 

Suuname finantsjärelevalve subjekte enamale digilahenduste kasutamisele. 
Arvestades proportsionaalsuse põhimõtet, on subjektidel tõhusalt toimivad  
riskipõhised digilahendid riskide kontrollimiseks.

http://www.minuraha.ee
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NÕUKOGU TEGEVUS

Finantsinspektsiooni nõukogu kavandab inspektsiooni tegevust ja kontrollib 
asutuse juhtimist. Nõukogu koosneb kuuest liikmest, kellest kaks (rahandus- 
minister ja Eesti Panga president) on liikmed ametikoha järgi ja neli on nimeta-
tavad liikmed. 

Finantsinspektsiooni nõukogusse kuulusid 2021. aastal:

Keit Pentus-Rosimannus, rahandusminister 

Madis Müller, Eesti Panga president 

Veiko Tali, nimetatud ametisse Eesti Panga nõukogu poolt

Rein Minka, nimetatud ametisse Eesti Panga nõukogu poolt

Mai Palmipuu, nimetatud ametisse Vabariigi Valitsuse poolt

Veiko-Joel Kokk, nimetatud ametisse Vabariigi Valitsuse poolt

2021. aastal toimus viis nõukogu koosolekut, kus tehti muu hulgas järgmised 
otsused:

• kinnitati Finantsinspektsiooni strateegia aastateks 2022–2025;

• valiti juhatuse esimees järgmiseks neljaks aastaks;

• kinnitati Finantsinspektsiooni aastaaruanne 2020 ning otsustati 
kanda Finantsinspektsiooni 2020. aasta eelarve ülejääk 1 147 404,75 
eurot summas 714 057,48 eurot Finantsinspektsiooni reservi ja sum-
mas 433 347,27 eurot tagastada ühetaoliselt ja proportsionaalselt 
järelevalvesubjektidele;

• kinnitati Finantsinspektsiooni 2022. aasta eelarve summas  
10 287 000 eurot ja tehti rahandusministrile ettepanek kinnitada 
järelevalvetasu mahuosa määrad 2022. aastaks.

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

JUHATUSE TEGEVUS

Finantsinspektsiooni tööd juhtis 2021. aastal neljaliikmeline juhatus. Finants-
inspektsiooni juhatusse kuulusid juhatuse esimees Kilvar Kessler ning juhatuse 
liikmed Andres Kurgpõld, Andre Nõmm ja Siim Tammer.

2021. aastal toimus 53 juhatuse koosolekut, kus tehti 225 juhtimisotsust ja  
174 haldusotsust, nende hulgas 13 ettekirjutust. Järelevalvesubjektidele mää-
rati rikkumiste eest rahatrahv 5 korral. Juhatus andis välja 8 tegevusluba ning  
1 täiendava tegevusloa.

ORGANISATSIOON JA TÖÖTAJAD

Finantsinspektsiooni töötajaskonda iseloomustab hea tasakaal pikaajalise 
kogemusega  pühendunud tippekspertide ja viimastel aastatel asutuse kasva-
misega lisandunud võimekate noorspetsialistide vahel. 2021. aasta lõpus oli ins-
pektsioonis 122 töötajat, kellest 16 tööleping oli peatatud. Töötajate keskmine 
vanus oli 37,5 aastat ja tööstaaž 7,1 aastat. Aasta jooksul asus tööle 27 uut töö-
tajat ja lahkus 14 töötajat.
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NÕUKOGU

Õigusosakond 

Sunni rakendamise 
osakond 

Administratiiv- 
osakond 

Ühingujuhtimise 
osakond 

Siseaudiitor 

Saneerimis- 
osakond 

Avalike ja rahvus- 
vaheliste suhete 

osakond

Personalijuht 

Finantsteenuste 
järelevalve  
osakond 

Infotehnoloogia  
osakond 

Riskide ja analüüsi  
osakond

Fondide ja 
 kindlustusriskide 

osakond

Finantssektori  
infrastruktuuri 

osakond 

Innovatsiooni  
osakond

Raamatupidamine

Aruandluse ja 
teabe osakond

Rahapesu tõkesta-
mise ja järelevalve

osakond 

ANDRES KURGPÕLD  
Juhatuse liige 

KILVAR KESSLER  
Juhatuse esimees 

ANDRE NÕMM  
Juhatuse liige 

SIIM TAMMER  
Juhatuse liige 

2021. aastal töötas Finantsinspektsioonis 35 meest ja 87 naist. Kvalifikatsiooni 
poolest moodustasid suurima osa kollektiivist finantsspetsialistid (analüütikud 
ja finantsaudiitorid), neile järgnesid juristid. Kõigil inspektsiooni töötajatel on 
kõrgharidus.

Inspektsioon on igal aastal pakkunud nii Eesti kui ka välisüliõpilastele praktika-
võimalusi. 2021. aasta suvel praktiseeris üks üliõpilane inspektsiooni rahapesu 
tõkestamise osakonnas ning teine avalike  ja rahvusvaheliste suhete osakonnas.  

ORGANISATSIOONI STRUKTUUR
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MILLINE ON TÖÖ 
FINANTSINSPEKTSIOONIS?  

Vastavad Finantsinspektsiooni staažikamad töötajad.

 

Ühingujuhtimise osakonna juht Maris Mägi (24 aastat staaži): “Minu 
töö Finantsinspektsioonis on huvitav ja arendav ning mul on au töö-
tada koos oma ala tippspetsialistidega.”

Juhatuse esimehe abi Terje Kahro (24 aastat staaži): “Mulle meel-
dib professionaalsus ja kõrged standardid. Ja nii on see olnud alati, ka 
hektilistel aegadel, alati kõige paremal moel tegutsemine.“ 

Riskide ja analüüsi osakonna finantsanalüütik Ilja Hlebov (21 aastat 
staaži): “See on hea tunne, et oled alati muudatuste laineharjal ja kur-
sis kõige värskemate suundumustega. Tunnen, et teeme ühiselt ühte 
põnevat asja. Startup’ i  kliima ja peretunne.”

Raamatupidaja Katrin Plaser (29 aastat staaži): “Teist sellist asutust 
nagu Finantsinspektsioon Eestis ei ole. Väga meeldiv on teha koos-
tööd kolleegidega, kes on oma ala eksperdid. Näha kolleegide pühen-
dumist tööle paneb ka ennast rohkem pingutama.“ 

Assistent Pille-Kristin Täht (28 aastat staaži): “Mulle meeldivad 
Finantsinspektsioonis kolleegid ja see, et saan minna oma otsese üle-
muse juurde ja talle probleemist rääkida. Meenuvad mitmed toredad 
suvepäevad ja teised üritused.” 
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RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Euroopa Liidu finantsjärelevalvepoliitika kujundamises räägib Finants-
inspektsioon kaasa kolme Euroopa järelevalveasutuse kaudu. Need on 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 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi makrojärelevalvega tegelev Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu (European Systemic Risk Board, ESRB), mille 
töös Finantsinspektsioon samuti osaleb. 

Kuna Eesti on euroala liige, on Finantsinspektsiooni igapäevane töö seotud 
ühtse järelevalvemehhanismiga (SSM). See on euroala pangandusjärelevalve 
süsteem, kuhu kuuluvad Euroopa Keskpank ja euroala riikide järelevalveasutu-
sed. Ühtse järelevalvemehhanismi raames on Euroopa Keskpanga otsese kapi-
talijärelevalve all euroala olulised krediidiasutused. 2021. aastal vastasid Eestist 
neile kriteeriumidele AS SEB Pank ja Swedbank AS ning Luminor Bank AS.

Finantsinspektsioon tegutseb ka kriisilahendusasutusena, osaledes ühtse kriisi- 
lahendusnõukogu (SRB) töös, mis on euroala keskne kriisilahendusasutus. 
Ühtne kriisilahendusnõukogu koos euroala riikide kriisilahendusasutustega 
moodustavad ühtse kriisilahendusmehhanismi.

Finantsinspektsioon osaleb kapitalijärelevalve-, rahapesu tõkestamise ning kriisi- 
lahenduskolleegiumites, et järelevalve piiriüleste finantsvahendajate 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) ja Rahvusvahelise 
Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (International Organization of Securities 
Commissions, IOSCO) liige. Lisaks edendatakse Põhja- ja Baltimaade koostööd 
Põhja-Balti makrofinantsjärelevalve foorumis (Nordic-Baltic Macroprudential 
Forum, NBMF) ja stabiilsusrühmas (Nordic-Baltic Stability Group, NBSG). 
Finantsinspektsioon kuulub veel Kesk- ja Ida-Euroopa pangandusjärelevalve 
regionaalgruppi (Group of Banking Supervisors from Central and Eastern 
Europe, BSCEE). 

Riskide ja analüüsi osakonna juht Priit Kiilmaa (26 aastat staaži): 
“Töö Finantsinspektsioonis koos oma ala parimate ekspertidega on 
väga mitmekülgne ja huvitav. Kriiside ajal järelevalves töötamine on 
eriliselt põnev, arendav ja pakub erakordselt palju väljakutseid.” 



• 29 soovituslikku juhendit
• 13 ettekirjutust
• 5 rahatrahvi
• 1149 hoiatusteadet
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FINANTSINSPEKTSIOONI TEGEVUSED 
KOROONAKRIISIST VÄLJUMISEL
Finantsinspektsioon on koroonakriisi mõju leevendamisel täitnud olulist rolli – 
hoida finantsturg ebakindlal ajal stabiilse ja usaldusväärsena. Mitmed 2020. 
aastal kriisi leevendamiseks kehtestatud märgukirjad ja juhendid kehtisid ka 
2021. aastal. Nii jäi näiteks kehtima märgukiri, millega suunati krediidiasu-
tusi, krediidiandjaid ja krediidivahendajaid koroonaleviku tingimustes laenama 
vastutustundlikult. Samuti jäi jõusse inspektsiooni juhend, mis lubas panka-
dele leevendusi koroonaviiruse leviku mõjudega toimetulemiseks. 2021. aastal 
olid Finantsinspektsiooni koroonakriisist tingitud tegevused seotud peamiselt 
turu seiramise ning aasta varem kehtestatud märgukirjade ja suuniste täitmise 
kontrollimisega.    

FINANTSINSPEKTSIOON JÄLGIS LAENUDE 
RESTRUKTUREERIMIST PUUDUTAVA 
MÄRGUKIRJA TÄITMIST

2020. aasta oktoobris juhtis Finantsinspektsioon märgukirjaga krediidiasu-
tuste, välisriikide krediidiasutuste filiaalide, krediidiandjate ja krediidivahenda-
jate tähelepanu sellele, milliseid restruktureerimise meetmeid sobib krediidi-
võtja makseraskuste tõttu koroonakriisi tingimustes kasutada. Koroonakriisi ei 
ole võimalik möödanikuks pidada, mistõttu avaldab see seniajani teatud määral 
krediidivõtjatele mõju. Seda silmas pidades kontrollis Finantsinspektsioon 2021. 
aasta septembris, kuidas turuosalised märgukirja järgivad. Finantsinspektsiooni 
ülesanne on hinnata krediidiasutuste riskijuhtimise tavasid, poliitikaid, prot-
sesse ja menetlusi viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete 
haldamisel. Selgus, et märgukirja oli järgitud ja krediidiandjad kehtestasid vaja-
likud siseprotseduurid restruktureerimise meetmete kohaldamiseks.

FINANTSINSPEKTSIOON HINDAS PANKADE 
LAENUKVALITEETI

2021. aasta alguses analüüsis Finantsinspektsioon pankade laenuportfelli laenu- 
kvaliteedi muutust perioodil 2020. aasta jaanuari algusest septembri lõpuni. 
Eesmärk oli hinnata koroonakriisi võimalikku mõju laenuportfelli kvaliteedile. 
Selgus, et töötavate, kuid suurenenud krediidiriskiga laenude osakaal oli selle 
aja jooksul kasvanud eelkõige ettevõtete puhul. Pankade mittetöötavate laenude 
tase püsis suhteliselt stabiilne, kuigi mõnel pangal oli mittetöötavate laenude 
osakaal kõikidest väljastatud laenudest üle 5%. Samas olid pangad suurenda-
nud allahindlusi võimalike krediidikahjude katteks. Analüüsi järeldusi kasutati 
hindamaks, kas pangad klassifitseerisid laene koroonakriisi kontekstis nõuete-
kohaselt. Finantsinspektsioon juhtis pankade tähelepanu sellele, et neil esines 
puudusi laenude klassifitseerimisel ja restruktureerimisprotsessides.

FINANTSINSPEKTSIOON JÄTKAS KRIISI MÕJU 
HINDAMIST KREDIIDIASUTUSTELE 

2021. aastal jätkas Finantsinspektsioon koroonakriisi mõju hindamist krediidi- 
asutuste finantsnäitajatele, operatsioonilisele võimekusele ja kapitaliseeritusele 
ning analüüsis vajadust rakendada järelevalvelisi meetmeid riskide realiseeru-

• 29 soovituslikku juhendit
• 13 ettekirjutust
• 5 rahatrahvi
• 1149 hoiatusteadet
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mise mõju vähendamiseks. Kord kuus hinnati kriisi mõju pankade laenuport-
felli kvaliteedile, likviidsusele, operatsiooniliste riskide võimalikule realiseeru-
misele ning pankade kasumlikkusele ja kapitaliseeritusele. Pankadelt kogutud 
andmed kinnitasid, et koroonakriisi mõju krediidiasutuste finantsseisule oli kar-
detust väiksem.

FINANTSINSPEKTSIOON PIIRAS 
KAHJUKINDLUSTUSANDJATE KASUMIJAOTUST

Koroonapandeemiast tingitud finantssektori ebakindluse kõrge taseme tõttu 
kehtestas Finantsinspektsioon kahjukindlustusandjatele 2021. aastal septembri 
lõpuni kasumi jaotamise soovituslikud piirmäärad. Kasumi piiramine oli vajalik 
selleks, et kindlustusandjate puhvrid ei väheneks pandeemiast tingitud vähene-
vate ärimahtude ja ebaselge tuleviku tingimustes kriitilise piirini. Kahjukindlustus- 
andjate dividendide maksmisel ei tohtinud solventsuskapitalinõude kaetus oma-
vahenditega või kohustuslik kapitalimäär langeda alla 170%.

FINANTSINSPEKTSIOON HINDAS 
KOROONAKRIISI MÕJU KINDLUSTUSANDJATELE 

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve viis 2021. aastal läbi 
laiapõhjalise stressitesti, mis hindas pikaajalise koroonakriisi ja madalate  
intresside mõju kindlustusandjatele ja nende likviidsusele. Stressitest viidi läbi 
sellepärast, et makromajanduslikud riskid olid oluliselt tõusnud. Lisaks sellele, 
et intressimäärad olid aastaid olnud madalad, oli pandeemia tõttu tekkinud palju 
ebakindlust ja oht võimalikuks majanduslanguseks. Kuna stressitest oli suuna-
tud kindlustusgruppidele, siis ükski Eesti kindlustusandja eraldiseisvana sel-
les harjutuses ei osalenud. Küll aga sooritasid stressitesti mitmed kindlustus- 
grupid, kuhu ka Eesti kindlustusandjad kuuluvad. 





• 363 TEHTUD sobivusmenetlust 
• 26 tegevusloa taotlust
• 5 filiaali asutamise taotlust
• 8 uut tegevusluba
• 1 täiendav tegevusluba
• 2 kehtetuks tunnistatud tegevusluba
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TEGUTSEMISÕIGUS FINANTSSEKTORIS
2021. aasta oli aktiivne nii tegevuslubade taotluste kui ka finantssektori juh-
tide hindamise poolest. Reguleeritud finantssektoris osalemine eeldab ettevõ-
tetelt kindlate ja üsna karmide nõuete täitmist.  Finantssektori juhtidelt ooda-
takse aga laitmatut tausta, asjakohast kvalifikatsiooni ja väga häid kutse- 
oskusi. Seadustega on kehtestatud ranged nõuded neile, kes soovivad end näha 
finantsjärelevalve all olevas ettevõttes juhtival ametikohal või kes tahaks oman-
dada või suurendada selles äriühingus olulist osalust. 

TEGEVUSLUBA SOOVIS 
FINANTSINSPEKTSIOONILT 26 ETTEVÕTET

Finantsinspektsioonile esitati aasta jooksul 26 tegevusloa taotlust ja viis filiaali 
asutamise taotlust kas Eestis tegutsemiseks või Eesti järelevalve subjekti filiaa-
lina tegutsemiseks teises liikmesriigis. Enim taotlusi ehk kaheksa esitati inves-
teerimisühinguna tegutsemiseks. Järgnesid krediidiandjad seitsme, makse- 
asutused viie, fondivalitsejad nelja ning krediidivahendajad ühe taotlusega. 
Samuti esitati üks täiendava tegevusloa taotlus krediidiasutuse poolt.  

Finantsinspektsioon andis aasta jooksul kokku üheksa tegevusluba. Lisaks anti 
luba Rootsi krediidiasutusele Eestis filiaali asutamiseks ning lubati Eesti makse- 
asutusel asutada filiaal Lätis. Kolmel juhul otsustasid taotlejad ise taotluse 
menetluse jooksul tagasi võtta ja kaheksa taotlust jättis Finantsinspektsioon 
läbi vaatamata. Reeglina oli taotluse läbi vaatamata jätmise põhjuseks menet-
luse ajal esitatud mittepiisavad dokumendid ja tõendid, mis aitaksid jõuda 
Finantsinspektsioonil veendumusele, et taotleja on reguleeritud finantsturul 
tegutsemiseks sobiv. 

2021. aastal väljastatud tegevusload olid seotud peamiselt avatud pangandu-
sega ja hõlmasid makse algatamise ja kontoteabe teenuse pakkumist. Kõige 
rohkem ehk neli tegevusluba saidki Finantsinspektsioonilt aasta jooksul makse-
asutused. Lisaks väljastas inspektsioon ühe e-raha asutuse tegevusloa. 

FINANTSINSPEKTSIOON HINDAS 363 INIMESE 
SOBIVUST FINANTSSEKTORIS TEGUTSEMISEKS

Finantsinspektsioon hindas 2021. aastal kokku 363 inimese sobivust Eesti 
finantssektoris tegutsemiseks või nende õigust omandada ettevõttes olulist 
osalust. Rohelise tule finantssektoris tegutsemiseks või olulise osaluse oman-
damiseks sai nendest 294 inimest. Kolm inimest otsustas Finantsinspektsioon 
aasta jooksul juhi ametist tagasi kutsuda. 66 inimese sobivusmenetlus jäi aga 
pooleli ja lõplikku hinnangut nende isikute sobivuse kohta ei antud. Pooleli jääb 
isiku hindamine tavaliselt siis, kui Finantsinspektsioonil tekivad inimese sobivu-
ses menetluse käigus piisavad kahtlused. Reeglina valivad isikud sellistes olu-
des käitumisviisi, kus loobuvad ise enne Finantsinspektsiooni otsuse tegemist 
kõrgele ametikohale nimetamisest või olulise osaluse omandamisest. 

2021. aasta tõi kaasa muudatuse, millega suurenes inimeste ring, kelle sobivust 
krediidiasutustel ja investeerimisühingutel tuleb hinnata. Nimelt jõustus 12. juu-
nil krediidiasutuste seaduses ja väärtpaberituru seaduses võtmeisikute regu-
latsioon. Võtmeisikud on need, kellel on märkimisväärne mõju äriühingu tege-
vuse üldisele suunamisele, kuid kes ei kuulu firma juhtorganisse ega ole tegev-
juhi ametikohal. Krediidiasutuse ja investeerimisühingu võtmeisikud on näiteks 

• 363 TEHTUD sobivusmenetlust 
• 26 tegevusloa taotlust
• 5 filiaali asutamise taotlust
• 8 uut tegevusluba
• 1 täiendav tegevusluba
• 2 kehtetuks tunnistatud tegevusluba
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finantsjuht ning vastavuskontrolli, riskikontrolli või siseauditi üksuse juht, kes ei 
ole krediidiasutuse või investeerimisühingu juht. Kehtima hakanud muudatuse 
tõttu peavad krediidiasutused Finantsinspektsiooni teavitama võtmeisikutest ja 
Finantsinspektsioonil tuleb nende isikute sobivust omalt poolt hinnata. 

KOHAPEALSED JA KAUGKONTROLLID
Kohapealsed ja kaugkontrollid aitavad Finantsinspektsioonil hinnata, kas 
finantsjärelevalve alla kuuluvad ettevõtted täidavad seadusest tulenevaid nõu-
deid. Kontrolle tehakse väga erinevates valdkondades. Kontrollitakse sise- 
kontrollisüsteeme, üldjuhtimist, riskijuhtimist ja palju muud. 

Kõige rohkem kohapealseid kontrolle (16) tegi Finantsinspektsioon 2021. aastal 
rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning finantssanktsioonide vald-
konnas. Üheksa kontrolli raames hinnati pankade ja investeerimisühingute tege-
vust rahvusvaheliste finantssanktsioonide kohaldamisel ja ühe panga tegevust 
hoolsusmeetmete kohaldamisel ärisuhte kestel. Kuues krediidiandjas ja -vahen-
dajas kontrolliti hoolsusmeetmete kohaldamise käigus kogutud andmete säili-
tamise ja kättesaadavaks tegemise nõuete täitmist. Õiged ja korrektselt säilita-
tud ning kättesaadavad andmed on aluseks kogu rahapesu ja terrorismi rahas-
tamise tõkestamise süsteemi heale toimimisele. Puudused hoolsusmeetmete 
kohaldamise käigus kogutud andmetes ja andmete säilitamisel ei võimalda 
tuvastada oma klientide ebatavalist tegevust, millele peaks rahapesu ja terro-
rismi rahastamise tõkestamise kontekstis enam tähelepanu pöörama.

Finantsinspektsioon tuvastas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise 
ning finantssanktsioonide valdkonna kontrollide käigus mitmeid puuduseid ja 
suunas ettevõtteid oma rahvusvaheliste finantssanktsioonide kohaldamise või-
mekust ja rahapesu tõkestamise süsteeme parendama. Kohapealsete kontrolli-
dega paralleelselt hindas Finantsinspektsioon finantssektoris tegutsevate ette-
võtete rahapesu, terrorismi rahastamise ning rahvusvahelise finantssanktsiooni 
riske kaugkontrollides.  

Virtuaalvääringu teenusepakkujad Finantsinspektsiooni järelevalve alla ei kuulu. 
Kuid kuna nende tegevust seostatakse kõrgema rahapesu riskiga, siis tegi 
Finantsinspektsioon 2021. aastal 28 erakorralist kaugkontrolli pankades, makse- 
asutustes ja e-raha asutustes, et välja selgitada selle valdkonnaga kaasnevaid 
võimalikke ohte ja finantsjärelevalve alla kuuluvate ettevõtete seotust virtuaal-
vääringu teenuste sektoriga, eelkõige makseteenuste pakkumises virtuaal- 
vääringu teenuste osutajatele. Selgus, et virtuaalvääringu teenuse osutajatele 
makseteenuse pakkumisel on pangad ja makseasutused pigem ettevaatlikud, 
neid teenindavad vähesed, ehkki on näha ka erinevat riskiisu.  

2021. aastal viidi  Eestis tegutsevates pankades läbi kuus kohapealset kontrolli, 
millega kontrolliti 17 erineva riskivaldkonna ja funktsiooni toimimise tõhusust. 
Kontrolliti sisekontrollisüsteemide, üldjuhtimise, riskijuhtimise ja -kontrolli ning 
vastavuskontrolli korraldust ja toimimist. Riskivaldkondadena hinnati krediidi-, 
operatsiooni- ja IT-riski juhtimise ning kontrolli korraldust. Samuti hinnati aru-
andluse toimimist ning juhtide ja võtmeisikute sobivust. Kontrollide tulemusena 
tuvastatud puudused olid eelkõige seotud ebapiisavate või ebatäpsete siseees-
kirjadega ning  puudustega sisekontrolli süsteemide toimimises.
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Finantsinspektsioon hindas 2021. aastal kaugkontrollidega ka finantstoodetele 
ja -teenuse osutamisele kehtestatud nõuete täitmist. Muu hulgas hinnati seda, 
kas finantssektoris tegutsevad ettevõtted andsid oma klientidele lepingu sõl-
mimise eel ja lepingu kestel infot nõuetekohaselt ning kas nad järgisid vastu-
tustundliku laenamise põhimõtteid ega ületanud krediiti andes krediidikulukuse 
määra. Selgitati välja teenuselt võetavad tasud ja kulud ning krediidiandjatele ja 
kindlustusandjatele laekunud tarbijakaebused. Puuduste tuvastamisel suheldi 
vahetult turuosalisega, et ta oma tegevuse seaduse normidega kooskõlla viiks.

Fondivalitsejates viis Finantsinspektsioon 2021. aasta jooksul läbi kaks koha-
pealset kontrolli. Kontrollides keskenduti kohustuslike pensionifondide varade 
väärtuse arvutamisele ja varade puhasväärtuse määramisele. Hinnati fondi-
valitsejate tegevuse vastavust seaduses või määruses sätestatud nõuetele ja 
sise-eeskirjadele. Kohapealsete kontrollide tulemusel tuvastati olulisi puudusi, 
mida fondivalitsejad koheselt kõrvaldama asusid. 

ÜHISRAHASTUS
Seni ühisrahastusteenuse osutajad Finantsinspektsiooni järelevalve alla ei kuu-
lunud. Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 2020. aasta oktoobris vastu ühis-
rahastust reguleeriva määruse, mille tulemusel sai Finantsinspektsioonist ühis-
rahastuse üle järelevalvet tegev asutus. Alates 2022. aasta 10. novembrist on 
tegutsemiseks luba vaja kõikidel ühisrahastusettevõtetel, kes pakuvad eraisiku-
tele ja ettevõtetele võimalust investeerida ettevõtete äritegevusse. Kuni selleni 
kehtib üleminekuaeg. Ühisrahastusteenuse osutajate tegevuse vastavust õigus-
aktidele kontrollib Finantsinspektsioon ka pärast tegevuslubade andmist. 

Ühisrahastusteenuse pakkujate tegevuslubade taotluste menetlemiseks ja 
ühisrahastuse järelevalveks hakkas inspektsioon valmistuma 2021. aasta algu-
ses. Selleks selgitati välja võimalikud ühisrahastusteenuse osutajad ja koos-
tati Finantsinspektsiooni soovituslik juhend, kus kirjeldati inspektsiooni ootu-
sed ühisrahastusteenuse osutajatele. Valmistumaks tõhusaks järelevalveks ning 
tegevusloa taotluste sujuvaks vastuvõtmiseks ja menetlemiseks, jaotas inspekt-
sioon osakondade vahel ära vastutusvaldkonnad ja koostas menetlusprotseduu-
rid. Samuti korraldati avalikkusele infopäev, kus tutvustati Finantsinspektsiooni 
tegevust ja käsitleti erinevaid ühisrahastusega seotud teemasid. 

Kuni 10. novembrini 2022. aastal võivad ühisrahastusteenuse osutajad tegut-
seda ilma tegevusloata. Üleminekuperiood loa hankimiseks kehtestati selleks, et 
tagada teenusepakkujatele läbipaistev ja ühtlane üleminek Finantsinspektsiooni 
järelevalve alla. Tegevusloa andmisel kontrollib Finantsinspektsioon põhjalikult 
ettevõtte tausta, tegevust ja selle juhte. Kuna ühisrahastusteenuse osutajate 
tegevus toimub suuresti elektrooniliselt, siis hindab inspektsioon ka ettevõtte 
tehnilise korralduse taset ja talitluspidevust. 

Määruse nõuete täitmine ei ole tähtis üksnes tegevusloa taotlemisel. 
Ühisrahastusettevõtetel on oluline vastata määruse nõuetele ka tegevusluba 
omades. Selle tagamiseks kontrollib inspektsioon tavapärase järelevalvetege-
vuse käigus ühisrahastajate poolt klientidele info avaldamist, huvide konfliktide 
juhtimist, IT-süsteemide toimimist, kaebuste menetlemist, omavahendite piisa-
vust ja muud taolist. Samuti kogutakse regulaarselt aruandlust ning täidetakse 
muid inspektsioonile pandud ülesandeid. 
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PENSIONIREFORM 

Intervjuu Finantsinspektsiooni fondide ja 
kindlustusriskide osakonna juhi Maksim Golovatjukiga

2021. aastal käivitus pensionireformi esimene etapp ja see muu-
tis pensioni teise samba vabatahtlikuks  − inimesed said ise otsus-
tada, kas nad soovivad pensioni kogumist jätkata, pensionisüstee-

mist raha välja võtta või investeerida iseseisvalt pensioni investee-
rimiskonto kaudu. Finantsinspektsioon hoidis protsesside sujuval  

toimimisel silma peal.

Milline oli Finantsinspektsiooni roll pensionireformis?

Finantsinspektsioon tegi pensionireformi toimimise üle järelevalvet – kesken-
dus pensionifondide likviidsusriskile, jälgis infrastruktuurseid, operatsiooni- ja 
IT riskide maandamisi, valvas kindlustusandjatega seotud riskide üle ning hoidis 
silma peal ka kliendisuhetega seotud riskidel ja õigusriskidel.

Kuidas Finantsinspektsioon hindas pensionifondide suutlikkust kõikidele 
fondidest lahkujatele väljamakseid teha?

Selleks, et veenduda pensionifondide võimes maksta lahkujatele välja neile kuu-
luvad summad ja et pensionifondide portfellide likviidsusriskid oleksid juhitud, 
korraldas Finantsinspektsioon perioodil 2020–2021 kolm stressitesti erinevate 
stsenaariumitega, tegi lahkumiste analüüsi ning kehtestas pensioniregistrile ja 
elukindlustusandjate erakorralise aruandluse. Pensionifondide stressitestides 
olid stsenaariumiteks erinevad lahkumise mahud ja tähtajad. Stressitestid näi-
tasid, et pensionifondide likviidsus on piisav selleks, et  nad suudaksid väljamak-
seid teha ka palju suuremas mahus, kui nad tegelikult tegema pidid. 

Mida või keda Finantsinspektsioon veel pensionireformiga seoses kontrollis?

Väljamaksete ja muude toimingute edukas teostamises oli keskne roll pensioni- 
registril, keda inspektsioon regulaarselt kontrollis. Finantsinspektsiooni foo-
kuses oli pensioniregistri IT-võimekus, vajalike arenduste õigeaegne elluvii-
mine ja operatsiooniliste riskide maandamine. Kuna pensionireform mõjutas 
nii pensionifondide osakuomanikke kui ka kindlustusandjate kliente, kesken-
dus Finantsinspektsioon nende isikute õiguste kaitsmisele ning õigeaegsele ja 
korrektsele informeerimisele. Lisaks pensioniregistrile oli Finantsinspektsioon 
pidevas suhtluses kontohaldurite ja depoopankadega veendumaks, et isikud 
saavad esitada pensionireformiga seotud taotlusi ning raha väljamaksmine toi-
mub sujuvalt. Septembris teostatud väljamaksed umbes 150 000 kliendile sum-
mas 1,3 miljardit eurot toimusid sujuvalt ja ilma oluliste tõrgeteta.

Kuidas pensionireform pensionifondide sektorit mõjutas?

Kohustuslike pensionifondide varade maht vähenes septembris ligi veerandi 
võrra. Kuna kohustuslikest pensionifondidest on ka edaspidi võimalik jooks-
valt väljuda, tuleb  fondivalitsejatel seda arvesse võtta pika investeerimishori-
sondiga tehingute tegemisel ning likviidsusriski juhtimisel. Pensionireform tõi 
kaasa muutusi ka kolmandas sambas – vabatahtlike pensionifondide investorite 
arv kasvas aastaga 16 833 võrra ning varade maht  53,3%. 
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IKT-SÜSTEEMIDE JÄRELEVALVE 

Intervjuu Finantsinspektsiooni finantssektori 
infrastruktuuri osakonna juhi Kalle Kloostriga

Finantssektoris tegutsevad äriühingud hoiavad enda käes inimeste 
vara ja pakuvad neile elutähtsaid teenuseid. On oluline, et vara 
oleks kaitstud ja teenused toimiksid ning oleksid küberruumis varit-
sevate ohtude eest turvatud. Finantsinspektsioon jälgib, et  ettevõt-
ted maandaksid küberriske ja rakendaksid vajalikke meetmeid erine-
vate IT protsesside kaudu.

Kui hästi on Eesti finantssektoris IKT-riskid maandatud?  

Üldiselt võib Eesti finantssektori taset IKT valdkonnas hinnata heaks – kontrollid 
finantssektoris tegutsevates ettevõtetes näitavad, et nad suhtuvad teemasse tõsi-
selt, tajuvad riskimaastikku, teevad investeeringuid IKT-süsteemidesse, koolitavad 
personali ning otsivad ja kõrvaldavad aktiivselt turvaohtusid enda süsteemidest.  

Mida teeb Finantsinspektsioon selleks, et finantssektori ettevõtete IKT-
süsteemid oleksid turvalisemad?  

Finantsinspektsioon hoiab end kursis küberruumi riskide ja nende muutumi-
sega. Kui riskikeskkond muutub, siis teavitab Finantsinspektsioon sellest ka 
finantssektori ettevõtteid ja kontrollib ettevõtete valmisolekut riskidega toime 
tulla. Lisaks analüüsib Finantsinspektsioon sektoris toimunud intsidente ja suu-
nab ettevõtteid vajadusel oma süsteeme parendama. IT-riskide maandamist 
kontrollib inspektsioon finantssektori ettevõtete juures ka kohapealsete kont-
rollide käigus. 

Kui palju 2021. aastal finantssektori ettevõtetele küberrünnakuid tehti?

Enamik 2021. aastal aset leidnud intsidente ei olnud põhjustatud küberrünnaku-
test vaid süsteemi tark- või riistvara riketest. Konkreetset küberünnakute arvu on 
raske öelda, sest finantssektori ettevõtte poolt hästi tõrjutud rünnak ei põhjus- 
tagi intsidenti ega teenusekatkestust. Valdavalt on tegemist olnud teenus- 
tõkestusrünnetega (Ddos), mida finantssektori ettevõtted ja nende IT- ning 
sideteenust pakkuvad partnerid oskavad praegu juba suhteliselt hästi tõrjuda.  

Kuidas tarbija finantssektori IKT-süsteemide arengut tunnetab? 

IKT-areng panganduses jõuab tarbijani näiteks avatud panganduse kaudu. Uute 
tehniliste nõuete rakendamisel saavad  krediidiasutused senisest laiemalt pak-
kuda internetikaubanduseks vajalikke lahendusi ja luua lõppklientidele pare-
maid maksevõimalusi – pärida kontoteavet ja algatada makseid turule lisandu-
nud makse algatamise ja  kontoteabe teenuste pakkujate vahendusel. 

Millist rolli mängib Finantsinspektsioon avatud panganduses?

Finantsinspektsioon hindas 2021. aastal Euroopa Liidu makseteenuste direktii-
viga (PSD2) loodud tehniliste nõuete täitmist, millega tagatakse nn avatud pan-
ganduse põhimõtete järgimine panganduses. Enamus pankadest said nõuete 
täitmisega õigeaegselt hakkama, kuid paari ettevõtet pidi Finantsinspektsioon 
ettekirjutuse abil suunama. 
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FINANTSINSPEKTSIOONI 
INNOVATSIOONIKESKUS 

Intervjuu Finantsinspektsiooni 
innovatsiooni osakonna juhi  
Mari-Liis Kukega

Finantsinspektsioon lõi innovatsioonikeskuse 
selleks, et soodustada dialoogi uuendusmeel-

sete ettevõtetega ning leida selle kaudu parim viis 
ka järelevalvelisteks tegevusteks.

Kuidas on Eesti finantsettevõtete innovaatilisus 
muutunud viimase paari kolme aastaga?

Veel mõne aasta eest oli Eesti finantssektoris kahte tüüpi innovatsiooni: uued 
ärimudelid ja uued tehnoloogiad. Tihti aga eraldiseisvalt. Olid ühed ettevõtted, 
kes sisenesid uudsete ärimudelitega küllalt traditsioonilisele turule, ja teised, 
kes arendasid revolutsioonilisi tehnoloogiaid, aga selge turusihita. Viimaste aas-
tatega on toimunud hüpe ja nüüd on üha rohkem sellist innovatsiooni, kus oma 
roll on mõlemal eelpool kirjeldatud arengul. Oleme jõudnud faasi, kus täiesti 
uudseid ärimudeleid on asutud kujundama tuginedes väga uudsele tehnoloo-
giale, püüdes senisest ambitsioonikamalt aimata tulevikuühiskonna soove ja 
vajadusi või näidates teed nutikamalt toimiva ühiskonna poole ka ise.

Kas innovatsiooni arengule on Eestis ka takistusi? Kuidas neid ületada?

Uusinstitutsionaalne majandusteooria kohaselt on innovatsiooni leviku põhi- 
küsimuseks see, kui legitiimseks ühiskond innovatsiooni peab. Tajutav legi-
tiimsus aga tuleneb paljuski sellest, kui hästi innovatsioon haakub ühiskonna 
õiguslike ja sotsiaalsete normidega. Eesti ühiskond on selles vaates kindlasti 
väga innovatsioonisõbralik, sest uued tehnoloogiad on praktiliselt osa rahvusli-
kust identiteedist. Sotsiaalsest vaatenurgast lähenedes peab ettevõte ise ühis-
konnale näitama, et nende lahendus on kõigile kasulik. Õiguslikus kontekstis ei 
tähenda legitiimsus aga ilmtingimata seda, et seaduseid tuleb muutma hakata. 
Tihti on takistuseks hoopis see, et ühiskond, seda esindav seadusloome ja tee-
nuseid osutavad ettevõtted ei oma keegi päris täit selgust, kas ja kuidas pakutav 
lahendus kokkulepitud seaduste piires toimib. Sellele murele aitab ennekõike 
lahendust tuua aus, avatud ja põhjalik diskussioon.

Mis on innovatsioonikeskus ja miks see loodi?

Finantsinspektsioon lõi spetsiaalse innovatsioonikeskuse selleks, et eden-
dada suhtlust  inspektsiooni ja finantssektori innovaatiliste ettevõtete vahel. 
Suhtlus võib tunduda enesestmõistetava tegevusena, aga niivõrd juurdunud 
põhimõtete ja tugevate regulatsioonidega sektoris nagu finantssektor ei ole 
innovaatiliste lahenduste üle arutamine alati sugugi lihtne. See nõuab väga 
põhjalikku arusaama sellest, kuidas plaanitav uuendus suurde pilti sobitub. 
Innovatsioonikeskus püüdleb selle poole, et finantssektori innovaatilistele ette-
võtetele oleks järelevalve juures nende murede iseärasusi arvestav tugistruk-
tuur, mis võimaldab innovaatiliste lahendite rakendamiseks vajalikku diskus-
siooni pidada võimalikult efektiivselt. 





• 15 krediidiasutust
• 2 elukindlustusandjat
• 7 kahjukindlustusandjat
• 42 kindlustusmaaklerit
• 6 välisriigi kindlustusmaakleri filiaali
• 2 e-raha asutust
• 15 makseasutust
• 11 fondivalitsejat
• 5 väikefondivalitsejat
• 70 fondi
• 7 investeerimisühingut
• 42 börsiemitenti
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PANGANDUS JA KREDIIT 
Panganduse ja krediidi valdkonnas kuuluvad Finantsinspektsiooni järelevalve 
alla krediidiasutused, krediidivahendajad ja krediidiandjad. Pankade peamis-
teks tegevusteks on hoiuste kaasamine avalikkuselt ja laenuandmine, krediidi- 
andjatel seevastu üksnes laenuandmine. Krediidiandjad ja krediidivahendajad 
kuuluvad Finantsinspektsiooni järelevalve alla vaid juhul, kui nad annavad laenu 
tarbijale.

Eesti pangandussektoris tegutses 2021. aasta lõpu seisuga 15 krediidiasutust, 
neist kuus on välismaiste pankade filiaalid. Pangandussektori varade maht ula-
tus 2021. aasta lõpus 47,9 miljardi euroni. Laenujääk kasvas aastaga aga 9,6% 
ehk 31 miljardi euroni.

PANKADELT NÕUTI ROHKEM KAPITALI JA 
OMAVAHENDEID

Finantsinspektsioon hindab vähemalt kord aastas iga krediidiasutuse ärimu-
deleid, juhtimissüsteemi ja riskiprofiili ning kapitaliseerituse ja likviidsuse pii-
savust. Finantsinspektsioon võib määrata pangale täiendava kapitalinõude, 
kui pangandusmääruse alusel üldkohaldatavast kapitalinõudest ei piisa, et 
katta konkreetse panga tegevusest tulenevaid riske. 2021. aastal määras 
Finantsinspektsioon (suurtele pankadele tehti seda Euroopa Keskpanga otsu-
sega ja koostöös inspektsiooniga) pankadele Eestis 397 miljonit eurot õigus- 
aktides sätestatud miinimumnõudeid ületava omavahendite nõude ja 212 miljo-
nit eurot täiendavat omavahendite suunist.

Õigusaktides sätestatud miinimumnõudeid ületava omavahendite nõude ja 
täiendava omavahendite suunise eesmärk on tagada piisavas mahus kapitali 
olemasolu kõikide riskide katteks, mida krediidiasutused oma tegevusega võta-
vad, ning kaasa aidata finantssüsteemi stabiilsuse ja krediidiasutuste piisava 
kapitaliseerituse tagamisele ka olukorras, kus majanduskeskkond võib negatiiv-
ses suunas muutuda.

FINANTSINSPEKTSIOON HINDAS KOOS EUROOPA 
KESKPANGAGA OLULISI PANKU 

Kui tegemist on Euroopa ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) mõistes olu-
liste pankadega, siis vastutab nende kapitalijärelevalve eest Euroopa Keskpank 
koostöös euroala riikide kohalike järelevalveasutustega. Ühtse järelevalvemeh-
hanismi põhiülesanne on tagada euroala pangandussüsteemi turvalisus ja usal-
dusväärsus, suurendada finantslõimumist ja -stabiilsust ning tagada järele-
valve järjepidevus. SSMis teevad pankade üle järelevalvet järelevalverühmad, 
kuhu kuuluvad nii Euroopa Keskpanga kui ka Finantsinspektsiooni spetsialistid. 
Eestis olid 2021. aastal olulised krediidiasutused AS SEB Pank, Swedbank AS 
ja Luminor Bank AS.

Finantsinspektsioon koostas 2021. aastal koostöös Euroopa Keskpangaga süs-
teemselt olulistele krediidiasutustele järelevalvelised hinnangud. Erinevalt tava-
pärasest olukorrast seirati seekord eriolukorrast tulenevalt pidevalt koroonakriisi 
mõju pankade näitajatele. Olulist negatiivset mõju pankade finantsnäitajatele ja 
kapitaliseeritusele pandeemia 2021. aastal ei avaldanud. 

• 15 krediidiasutust
• 2 elukindlustusandjat
• 7 kahjukindlustusandjat
• 42 kindlustusmaaklerit
• 6 välisriigi kindlustusmaakleri filiaali
• 2 e-raha asutust
• 15 makseasutust
• 11 fondivalitsejat
• 5 väikefondivalitsejat
• 70 fondi
• 7 investeerimisühingut
• 42 börsiemitenti
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KREDIIDIASUTUSED LÄBISID STRESSITESTI 
EDUKALT

Finantsinspektsioon viis 2021. aastal kõikides Eestis tegevusloa alusel tegutseva-
tes pankades läbi krediidiriski stressitesti, et hinnata nende kapitali piisavust või-
malike negatiivsete sündmuste korral. Krediidiasutused läbisid stressitesti edukalt, 
kuna on suhteliselt hästi kapitaliseeritud ning sarnaselt eelmise aastaga ei rikuks 
nad negatiivsete stsenaariumide puhul esimese taseme omavahendite nõudeid. 
Kiiresti kasvavate laenuportfellide puhul peab aga lisaks krediidikahjude mõjule 
arvestama ka laenukasvust tulenevat kapitali suhtarvu vähenemist. Stressitesti 
tulemusi arvesse võttes määras Finantsinspektsioon kõikidele vähemolulistele 
pankadele üldiseid kapitalinõudeid ületavate omavahedite taseme ehk omavahen-
dite suunise. Omavahendite suunise eesmärk on tagada krediidiasutuse võime täita 
kapitalinõudeid majanduskriisi olukorras.

FINANTSINSPEKTSIOON HINDAS 
KREDIIDILEPINGUTEST TULENEVATE NÕUETE 
LOOVUTAMISE MÕJU 

Finantsinspektsioon analüüsis krediidiasutuste krediidilepingutest tulenevate 
nõuete loovutamise mõju krediidiasutuste krediidiportfelli kvaliteedile ja oma- 
vahenditele. Eesmärk oli hinnata, milline oleks pankade laenuportfelli kvaliteet ja 
kapitaliseeritus siis, kui mittetöötavate nõuete loovutamine ei oleks enam samadel 
tingimustel võimalik. Regulaarselt loovutasid mittetöötavaid tarbimislaenude nõu-
deid 2021. aastal Eestis kuus krediidiasutust. Ülejäänud pangad tegid seda aeg-
ajalt ja üks Eestis tegutsev krediidiasutus ei teinud seda üldse. Kui 2020. aastal 
loovutati olemasolevate regulaarsete lepingute alusel 42% kõikidest loovutatud 
nõuetest, siis 2021. aasta esimeses pooles tõusis regulaarsete lepingute alusel loo-
vutatud nõuete osakaal 54%ni kõikidest loovutatud nõuetest. Koroonakriisi mõjul 
loovutatud nõuete hinnad alanesid veidi ning samuti öeldi üles mõned kehtivad 
regulaarsed loovutamise lepingud, kuid 2021. aastal oli märgata hindade taastu-
mist. Krediidiasutuste mittetöötavate laenude osakaal oleks nõudeid loovutamata 
küll mõnevõrra suurem, kuid kuna mahud ei ole võrreldes kogu laenuportfelliga olu-
lised, siis mõju omavahenditele on väike. 

FINANTSINSPEKTSIOON HINDAS VÄIKSEMATE 
PANKADE LAENUKASVUST TULENEVAID RISKE

Finantsinspektsioon analüüsis väiksemate pankade võimekust hinnata ja hoida ära 
kiiretest laenukasvudest tulenevaid võimalikke kahjumeid. Kuigi krediidiasutused 
ei ole peamisi laenude väljastamise tingimusi ega limiite muutnud, oli 2021. aastal 
märgata laenu tagatuse suhtarvu suurenemist maksimaalsele lubatud piirile lähe-
male. Pangad on lähtuvalt kiirest laenukasvust tugevdanud riskijuhtimist ja sise-
kontrolli suurendades töötajate arvu.

FINANTSINSPEKTSIOON KONTROLLIS 
VASTUTUSTUNDLIKU LAENAMISE NÕUETE 
TÄITMIST

Finantsinspektsioon kontrollis 2021. aastal nii vastutustundliku laenamise nõuete 
täitmist kui ka krediidikulukuse määra ülempiirist kinnipidamist. Lõpule viidi ka 
2020. aastal alustatud turu kaardistus, mis hõlmas krediidiandjate poolt väljasta-
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tud laenude tagatuse piirmäära ja laenumaksete piirmäärasid ning krediidiandjate 
poolt pakutavaid krediiditooteid. Tulemustele toetudes töötas Finantsinspektsioon 
välja ning esitas Rahandusministeeriumile ettepaneku kehtestada miinimum- 
nõuded krediidi põhiosa ja intressimakse ning tarbija sissetuleku suhtele. Ettepaneku 
kohaselt kehtestataks kõikidele Eestis tegutsevatele krediidiasutustele, krediidi- 
andjatele ja erandi alusel tegutsevatele krediidiandjatele ühtne krediidimaksete 
maksimaalne piirmäär ehk krediidi põhiosa ja intressimakse ning tarbija sisse- 
tuleku suurim suhe ja ühtsed alused piirmäära arvutamiseks. 

Vastutustundliku laenamise edendamiseks andis Euroopa Pangandusjärelevalve 
(EBA) suunised „Suunised laenude väljastamise ja jälgimise kohta“. Finants-
inspektsiooni juhatus andis sellised suunised soovitusliku juhendina välja juba 
2020. aastal, kuid laiendas osaliselt soovitusliku juhendi kohaldamisala 2021. aas-
tal krediidiandjatele ja –vahendajatele. Kuivõrd eelnimetatud soovituslikus juhen-
dis sisalduvad ka suunised vastutustundliku laenamise nõude täitmiseks, tun-
nistati alates 30. juunist 2021 kehtetuks Finantsinspektsiooni soovituslik juhend 
„Vastutustundliku laenamise nõuded“.

FINANTSSANKTSIOONIDE VALLAS SEIRAB 
FINANTSINSPEKTSIOON JÄRELEVALVESUBJEKTIDE 
KONTROLLISÜSTEEME

Alates 2021. aasta algusest jälgib Finantsinspektsioon Rahapesu Andmebüroo 
asemel, kas  finantsjärelevalve alla kuuluvatel ettevõtetel on olemas süsteemid 
ja organisatsioon, mis võimaldaks neil kohaldada rahvusvahelisi finantssankt-
sioone. Rahapesu Andmebüroo vastutab üksikute sanktsioonide kohaldamise eest. 
Inspektsioon andis välja soovitusliku juhendi, mis aitab finantsasutustel üles ehi-
tada enda ärimudelile sobiva organisatsiooni finantssanktsioonide kohaldamiseks. 
Finantsinspektsioon teostas arvukalt kohapealseid kontrolle, andes turule ka üldis-
tatud tagasiside heade ja halbade tavade kohta finantssanktsioonide kohaldamisel. 

2021. aasta augustis sõlmisid Finantsinspektsioon ja Rahapesu Andmebüroo kokku- 
leppe, mis täpsustab asutuste koostööd rahapesu ja terrorismi tõkestamise ning 
rahvusvahelistest finantssanktsioonidest kõrvale hoidmisel. 

RAHAPESU RISKID ON FINANTSSEKTORIS 
VÄHENENUD

Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamiseks viis Finantsinspektsioon 
läbi sektoriaalse riskihinnangu, millest selgus, et võrreldes 2014. aasta algusega 
olid 2021. aasta alguseks finantssektoriga seotud rahapesu riskid vähenenud. Uus 
kasvav oht on riskihinnagu kohaselt makseteenuste pakkumine korrespondent- 
suhete raames teistele finantsasutustele, sh virtuaalvääringu teenuse pakkujatele. 

RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID 
HINDASID RAHAPESU TÕKESTAMISE 
JÄRELEVALVET

Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve efektiivsust hin-
dasid 2021. aastal Euroopa Komisjon, Rahvusvaheline Valuutafond, Ühinenud 
Rahvaste Organisatsioon ning algas Euroopa Nõukogu juures tegutseva raha- 
pesuvastaste meetmete hindamise ja terrorismi rahastamise ekspertide komitee 
MONEYVAL hindamine.  
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KINDLUSTUS
Finantsinspektsioon teeb riiklikku järelevalvet Finantsinspektsioonilt tegevus-
loa saanud kindlustusandjate ja kindlustusvahendajate ehk kindlustuse turus-
tajate üle. Kindlustusandjate puhul kontrollib Finantsinspektsioon kapitali- ja 
usaldatavusnõuete täitmist, juhtimis- ja sisekontrollisüsteemi ülesehitust ning 
kindlustusteenuse pakkumist. Kindlustusvahendajate puhul kontrollitakse aga 
vaid kindlustuse turustamise nõuete täitmist. Kindlustuse turustamine hõlmab 
nii kindlustuslepingute 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.

Finantsinspektsiooni tegevusloaga tegutseb Eesti turul kaks elukindlustus-
andjat ja seitse kahjukindlustusandjat. Lisaks tegutsevad Eestis kindlustus-
vahendajatena kindlustusmaaklerid ja kindlustusagendid. Kindlustusmaakler 
esindab kindlustusvõtja huve, samal ajal kui kindlustusagent esindab kind-
lustusandja huve ja vahendab tema teenuseid. 2021. aasta lõpu seisuga oli  
Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja kindlustusmaaklerina 
kantud 42 kindlustusmaaklerit. Samuti tegutses Eestis 2021. aasta lõpu sei-
suga 6 välisriigi kindlustusmaakleri filiaali. Kindlustusvahendajate nimekirja 
kandis Finantsinspektsioon kaks ja kustutas nimekirjast ühe kindlustusmaak-
leri. Lisaks andis Finantsinspektsioon 2021. aastal loa osutada piiriüleseid tee-
nuseid Eestist välja kahele kindlustusmaaklerile ja ühele kindlustusagendile.

Kindlustusteenuse järelevalves keskendus Finantsinspektsioon 2021. aastal 
toote juhtimise nõuete täitmisele. Viidi läbi kontrollid nii kindlustusmaakleri-
tes kui ka erinevates kindlustusandjates selleks, et hinnata kindlustustoodete 
järelevalve, juhtimise ja turustamise korra olemasolu ja rakendamist. Kontrollide 
pinnalt sai turg kaardistatud ja vajalikud nõuded täidetud.

Finantsinspektsioon viis 2021. aastal läbi kindlustusandjate järelevalvemenet-
luse protsessi, mis põhineb Solventsus II direktiivi ja selle alusel kehtestatud 
suuniste nõuetel.  Kõikide Eestis tegutsevate kindlustusandjate kohta koostati 
põhjalikud ülevaated ja riskianalüüsid. Analüüsiti kindlustusandjate ärimudelit, 
juhtimissüsteeme, riske, finantsseisundit ja kapitaliseeritust. Menetluse tule-
musena otsustati järgmise aasta järelevalvealased meetmed, milleks on koha-
pealsed kontrollid ja stressitestid. 
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MAKSE- JA E-RAHA TEENUSED
Finantsinspektsioon teeb riiklikku järelevalvet Finantsinspektsioonilt tegevus-
loa saanud makse- ja e-raha asutuste üle. Inspektsioon andis 2021. aastal tege-
vusloa neljale makseasutusele ja ühele e-raha asutusele. 2021. aasta lõpu sei-
suga oli turul kokku kaks e-raha asutust ja 15 makseasutust, millest neli tegut-
sesid erandi alusel. Erandloaga makseasutustele kehtivad leebemad nõuded ja 
nende teenuste maht on piiratud või osutavad nad üksnes kontoteabe teenust. 

Finantsinspektsioon analüüsis 2021. aastal makseasutuste tulubaasi ja klien-
tide varade struktuuri ning jätkas riskantsemate turuosaliste jälgimist järele- 
pärimistega ja tihedamat aruandlust nõudes. Aasta jooksul tuvastati üks sea-
dusega kehtestatud omavahendite miinimumnõude rikkumine, mis tekkis 
makseasutuse äritegevuse käivitamise faasis. Rikkumine kõrvaldati pärast 
Finantsinspektsiooni reageerimist.

Makseasutuste üldine kapitaliseeritus oli aasta lõpu seisuga hea, kõik makse- 
asutused täitsid omavahendite normatiivi. Sektori müügitulust umbes 2/3 
moodustas makseteenuste osutamisest saadud tulu Oluline tululiik oli ka  
laenuandmisega seotud intressitulu. Aasta varasemaga võrreldes kasvasid 
e-kaubanduse maksete mahud ligi 1,5 korda.

Lisaks kapitaliseeritusele kontrollis Finantsinspektsioon 2021. aastal ka seda, kas 
Eestis tegutsevad ja Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud makseasutusted 
ja e-raha asutused esitasid oma klientidele  lepingueelselt ja ka lepingu kestel 
teavet nõuetekohaselt.  Samuti hinnati, millised olid lepinguga seonduvad tasud 
ja kulud ning kuidas täideti tüüpiliste makseteenuste osutamisel tarbijalt võetud 
tasude kohta sätestatud nõudeid.  Need sammud andsid piisavalt hea ülevaate 
turust, et otsustada, kuhu riskipõhises järelevalves teravik suunata. Olulisi puudu-
seid ei tuvastatud, kuid kontrollimine ja hindamine jätkub aastal 2022. 
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INVESTEERIMINE JA 
VÄÄRTPABERITURG
Finantsinspektsioon teeb riiklikku järelevalvet inspektsioonilt tegevusloa saa-
nud investeerimisühingute, fondivalitsejate, investeerimis- ja pensionifondide 
ning väärtpaberituru üle.  Lisaks tegutsevad investeerimise valdkonnas aktiiv-
selt pangad, kes pakuvad klientidele nii investeerimistooteid kui ka ligipääsu 
finantsturgudele. Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvaid fondivalitsejaid 
oli 2021. aasta lõpu seisuga 11, väikefondivalitsejaid 5, fonde 70 ja investeerimis- 
ühinguid 7. 

Nasdaq Tallinna korraldataval reguleeritud turul ja alternatiivturul First North 
jälgib Finantsinspektsioon väärtpaberitega kauplemist ja börsiettevõtete teabe 
avaldamist. 2021. aasta lõpus oli Finantsinspektsiooni järelevalve all kokku  
42 börsiemitenti.

FINANTSINSPEKTSIOON KINNITAS AASTA 
JOOKSUL 11 UUT PROSPEKTI

Väärtpaberite avalikuks pakkumiseks Eestis või väärtpaberite reguleeritud turul 
kauplemisele võtmiseks peab ettevõte registreerima Finantsinspektsioonis oma 
prospekti. 2021. aastal kinnitas Finantsinspektsioon kokku 11 prospekti, mil-
lest kaheksa olid väärpaberite avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele 
võtmise kohta, kaks avaliku pakkumise ning üks noteerimise ja kauplemisele 
võtmise kohta. 2021. aasta aktiivsus kapitaliturgudel väljendus ka prospektide 
menetlemise statistikas – sellises mahus prospekte ei ole Finantsinspektsioon 
ühe aasta jooksul kunagi kinnitanud. 

Väärtpabereid võib Eestis avalikult pakkuda ka mõne teise Euroopa 
Majanduspiirkonna lepinguriigi järelevalveasutuse registreeritud prospekti alu-
sel, kui prospekti registreerinud järelevalveasutus on sellest Finantsinspektsiooni 
teavitanud. 2021. aastal oli ka selliseid prospekte tavapärasest rohkem. 
Finantsinspektsiooni teavitati 2021. aastal 23 piiriülesest avalikust pakkumi-
sest. Lisaks on võimalik Finantsinspektsioonis registreeritud prospekti alusel 
pakkuda väärtpabereid mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis 
Finantsinspektsiooni edastatud teavituse alusel. Finantsinspektsioon teavitas 
2021. aastal neljast sellisest piiriülesest pakkumisest. Kõige sagedamini soovi-
sid Eesti emitendid pakkuda oma väärtpabereid Lätis ja Leedus. 

Kui ettevõtja aktsiatega kaubeldakse Eesti turul, siis teatud juhtudel tuleb sel-
lise ettevõtja hääleõiguse omandamiseks teha aktsionäridele ülevõtmispak-
kumine. Finantsinspektsiooni kohustuseks on ülevõtmispakkumise kooskõ-
lastamine ja järelevalve. 2021. aastal kooskõlastas Finantsinspektsioon kaks 
ülevõtmispakkumist. 

FINANTSINSPEKTSIOON KONTROLLIS 
KAHTLASEID TEHINGUID 
VÄÄRTPABERITURGUDEL

Väärtpaberituru seadus paneb Finantsinspektsioonile kohustuse seirata finants- 
instrumentidega tehingute tegemist kauplemiskohtades, et avastada ning 
menetleda võimalikke turukuritarvitusi. Lisaks on väärtpaberiturgude liikme-
tel kohustus teavitada Finantsinspektsiooni kahtlastest tehingutest ja tehingu-
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korraldustest. Väärtpaberituru kutselised osalised esitasid möödunud aastal 
Finantsinspektsioonile kontrollimiseks 64 teavitust väärtpaberiturgudel tehtud 
kahtlaste tehingute ning tehingukorralduste kohta. 

FINANTSINSPEKTSIOON KONTROLLIS 
EMITENTIDE ARUANNETE AVALIKUSTAMIST

Finantsinspektsioon jälgib, et börsiemitendid avalikustaks oma finantsaru-
anded õigel ajal ja et aruannete sisu vastaks ka nõuetele.  Kuna kaks börsi- 
emitenti ei pidanud finantsaruannete avalikustamise tähtaegadest kinni, tegi 
Finantsinspektsioon neile ettekirjutused. Põhjalikumalt kontrolliti kuue börsi- 
emitendi majandusaasta aruannetes alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate 
avalikustamist, kahe emitendi aruannetes valitud rahvusvaheliste finants- 
aruandluse standardite IFRS muudatuste rakendamist ning ühe börsiemitendi 
aruandes muu kui finantsteabe avalikustamist. Kontrolli tulemusena suunas 
Finantsinspektsioon üksikuid börsiemitente parendama järgmise majandus- 
aasta aruannete kvaliteeti. 

FINANTSINSPEKTSIOON KAARDISTAS 
VALDKONNA TEENUSEPAKKUMIST 
PIIRIÜLESELT

Finantsinspektsioon kaardistas Eestis asutatud krediidiasutuste ja inves-
teerimisühingute poolt piiriüleste investeerimisteenuste osutamist Euroopa 
Majanduspiirkonna lepinguriikides nn teenuste osutamise vabaduse alusel. 
Selgus, et krediidiasutuste ja investeerimisühingute piiriüleselt osutatavate  
teenuste hulk ja kliendimaht on võrdlemisi väike. 
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ÕIGUSKESKKOND
Eesti finantssektori õiguskeskkonna moodustavad siseriiklikud õigusaktid, 
Euroopa Liidu direktiivid ja otsekohalduvad määrused ning suur hulk „pehme 
õiguse“ regulatsioone. Kokku on neid üle 600. Pea iga õigusküsimuse korral 
peab Finantsinspektsioon võrdlema siseriiklikku õigust vastava Euroopa Liidu 
õigusega ning sisustama selle pinnalt tekkinud vasturääkivused või hallid alad 
erinevate õiguses kasutatavate tõlgendusvõtetega. Seda kõike tuleb teha piira-
tud aja jooksul ja arvestades, et nende sammude mõju võib olla finantssüsteemi 
mõnele konkreetsele osale või järelevalvesüsteemile tervikuna suur. Sellises 
õiguskeskkonnas opereerimine on teatud juhtudel isegi vilunud finantsõiguse 
eksperdile väljakutse.

FINANTSINSPEKTSIOONI PANUS 
FINANTSSEKTORI ÕIGUSLOOMESSE

Õigusloomemaastik oli 2021. aastal tihe ja intensiivne, seadusena jõustusid 
mitmed eelnõud. Samuti oli väljatöötamisel ja menetluses mitmeid järelevalve 
jaoks olulisi seaduseelnõusid.

2021. aastal muutus hoiatusteadete regulatsioon Finantsinspektsiooni seadu-
ses tänu heale koostööle Rahandusministeeriumiga. Finantsinspektsioon sai 
selgema õiguse avaldada hoiatusteateid ja hoiatada avalikkust finantsjärele- 
valvega seonduvalt nõuetele mittevastavatest tegevustest ning oma kahtlus-
test. Riigikohtu halduskolleegium langetas 28. jaanuaril kohtuotsuse, millega 
tunnistas Finantsinspektsiooni avaldatud hoiatusteate seadusevastaseks, lei-
des, et inspektsioonil puudus seaduslik alus hoiatada avalikkust isikute eest, kes 
pole finantsjärelevalve subjektid ja kes tegutsevad ilma Finantsinspektsiooni 
tegevusloata. Finantsinspektsioon reageeris sellele otsusele kiirelt ja tegi 
Rahandusministeeriumile veebruaris ettepanekud seadust muuta ning vastavad 
õigusnormid jõustusid 2021. aasta juunis.

Finantsinspektsioon tegi 2021. aastal Rahandusministeeriumile ettepaneku 
tegevusloata väikefondi valitseja tegevust puudutava regulatsiooni muutmiseks 
investeerimisfondide seaduses. Tegevusloata väikefondivalitsejate registree-
ringu raamistik vajab aluseid registreeringust keeldumiseks ja kehtetuks tunnista- 
miseks, et vältida registreeringu kasutamist investorite eksitamisel ja juhtida 
riske õiguspäraselt ja läbipaistvalt tegutsevate tegevusloata väikefondivalitse-
jate huvides. Lisaks kannab Finantsinspektsioon kulusid eelnimetatud isikute 
aruandluse töötlemisel, kuid puudub kohustus kulud hüvitada. Kahetsusväärselt 
toimub see finantsjärelevalve subjektide makstavate tasude arvelt.

Finantsinspektsioon tegi ühisrahastuse ja muude investeerimisinstrumentide 
ning virtuaalvääringute seaduse eelnõu kohta erinevaid arvestatavaid muudatus- 
ettepanekuid. Inspektsioon leidis, et pole mõistlik kolme eritahulist, erinevaid 
riske kandvaid ja menetlusi vajavaid valdkondi nagu ühisrahastus, virtuaal-
vääring ja investeerimisinstrumentide vahendamine siduda kokku ühte seadu-
sesse, sest see tekitab keerukaid õiguslikke konstruktsioone, mida võib prak-
tikas olla keeruline käsitleda. Finantsinspektsioon leiab, et Eestis tuleks sarna-
selt Euroopa Liidule reguleerida ühisrahastuse ja virtuaalvääringute valdkon-
nad eraldi seadustega. Samuti vajab eelnõus täiendavat analüüsimist ja olulist 
parendamist virtuaalvääringu teenuse osutajate järelevalvega seonduv.  
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Finantsinspektsioon panustas 2021. aastal finantsvaidluste lahendamise koh-
tuvälise üksuse loomise protsessi. Eesmärk on luua Finantsinspektsiooni juurde 
finantsvaidluste lahendamise kohtuväline üksus, keda juhiks finantsvaidluste 
volinik ehk finantsombudsman. Vastava raamistikuga loodaks olukord, kus 
finantsteenuste tarbijad saaksid soovi korral finantsteenuse osutajaga seon-
duvat vaidlust lahendada kohtueelses menetluses, finantsombudsmani poolt. 
Finantsombudsman peaks vaidlused lahendama kiiresti, ilma suurte kuludeta 
osapooltele ning põhinedes tugevale finantsõiguse teadmisele.

KOHTUVAIDLUSED

2021. aastal mõjutasid finantsjärelevalve toimimist oluliselt kolm kohtuvaidlust 
ja need olid seotud ettevõtetega GFC Good Finance Company ja Nexo ning era- 
isikuga Meelis Tikerpuu. 

Kohtuvaidlus GFC Good Finanace Company’ga  algas 2019. aastal ja ei ole täna-
seks lõppenud. GFC Good Finance Company AS, GFC Holding OÜ, Tiiu Järviste, 
Andrii Danchaki ja Lada Riisna esitasid Tallinna Halduskohtule 2019. aasta  
26. juunil kaebuse Finantsinspektsiooni 2019. aasta 27. mai otsuse nr 4.1-1/70 
tühistamiseks ja sellega seonduvaid muid nõudeid. Küsimus käesolevas kohtu- 
vaidluses on sisult lihtne, kuid põhimõtteline – Finantsinspektsiooni poolt tuvas-
tatud olulised ja ulatuslikud rikkumised rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise seaduse ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse nõuete 
osas viisid otsuseni, kus Finantsinspektsioon tühistas GFC Good Finance 
Company AS makseasutuse tegevusloa. Sellele otsusele järgnes kohtuvaidlus, 
kus muu hulgas on esitatud Finantsinspektsiooni vastu kahjunõudeid, mis on 
kohati küündinud üle 13 miljoni euro. 

Kohtuvaidlus Meelis Tikerpuuga sai alguse 2020. aastal. Finantsinspektsioon 
karistas Meelis Tikerpuud 2020. aasta 1. juunil väärteo korras 500eurose raha- 
trahviga karistusseadustiku § 3891 lõike 1 alusel. Finantsinspektsioon tuvastas 
Meelis Tikerpuu tegevuses ajavahemikul 15.01.2020–07.02.2020 kuuel korral 
Nasdaq Tallinn ASi poolt korraldataval reguleeritud turul kauplemisele võetud 
Coop Pank ASi aktsiatega toime pandud turumanipulatsiooni. Vaidlus lõppes 
Riigikohtu 27.09.2021 otsusega, millega Riigikohus tühistas Tartu Maakohtu 
varasema otsuse ja lõpetas väärteomenetluse Meelis Tikerpuu suhtes turu- 
manipulatsiooni väärteoasjas. Kohtuasja lahend näitab turumanipulatsiooni 
õigusraamistiku ja karistusõiguse teatavaid finesse, mida on vaja tulevikus 
samalaadsetes oludes täiendavalt käsitleda, et tagada toimiv ja tugevam vastus 
võimalikele turumanipulatsioonidele.

Kolmas kohtulahend puudutab Finantsinspektsiooni poolt 2019. aasta 4. märt-
sil avaldatud hoiatusteadet. Teates väideti, et Finantsinspektsioonile teada- 
olevalt vahendas Nexo (https://nexo.io) Eestis tarbijatele krüptovarade tagatisel 
Credissimo poolt pakutavat krediiti. Finantsinspektsioon juhtis hoiatusteates 
tähelepanu sellele, et Nexol ei olnud tarbijatele krediidi vahendamiseks tegevus- 
luba ning Credissimol ei olnud tegevusluba ka tarbijatele krediidi andmiseks.  
Seega puudus Finantsinspektsiooni hinnangul neil õigus osutada neid teenu-
seid Eestis. Kohtuvaidlus lõppes Riigikohtu 2021. aasta 28. jaanuari otsusega. 
Riigikohtu hinnangul finantsinspektsiooni seadus sellisel kujul teabe avalda-
mist ei võimaldanud. Pärast kohtuotsust peatas Finantsinspektsioon ajutiselt  
hoiatusteadete avaldamise. Pärast seadusemuudatusi  jätkas Finantsinspekt-
sioon hoiatusteadete avaldamist ja avaldas ka need hoiatused, mis vahepal olid 
jäänud avaldamata. 
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VÄÄRTEOMENETLUSED, TRAHVID JA 
KURITEOTEATED

2021. aastal viis Finantsinspektsioon lõpule kuus väärteomenetlust, mida 
on eelneva aastaga võrreldes sama palju. Lõppes ka üks 2020. aastal tehtud 
väärteootsust puudutav kohtumenetlus. Finantsinspektsiooni poolt lõpule vii-
dud menetlustest puudutasid kaks menetlust investeerimisühingu olulise osa-
luse omaja ning ülejäänud krediidiasutuse, krediidiandja, investeerimisühingu 
ja turukuritarvitaja tegevust. Ühe krediidiasutuse suhtes alustatud väärteo- 
menetluse otsustas Finantsinspektsioon karistusotsust tegemata lõpetada, kuna  
krediidiasutus hüvitas vabatahtlikult klientidele rikkumisest tuleneva kahju. 
Lisaks lõppenud seitsmele menetlusele jätkuvad 2022. aastal menetlused 
kolme isiku vastu. Nendest kaks puudutavad investeerimisühingut ja üks võima-
likku turukuritarvitajat.

Kaheteistkümne väiksema rikkumise puhul piirdus Finantsinspektsioon 2021. 
aastal isiku kirjaliku hoiatamisega. Valdavalt oli tegemist turukuritarvitustega.

Kuriteokaebusi esitas Finantsinspektsioon 2021. aastal kokku 10. 2020. aas-
tal esitati neid 30. Enamus kaebustest puudutasid tegevusloata tegutsenud 
ettevõtteid.

2021. aastal lõpule viidud väärteomenetluste raames määras Finants-
inspektsioon kokku 91 000 euro ulatuses rahatrahve, millest 32 000 euro  
suurune rahatrahv kohtu poolt tühistati. Jõustunud rahatrahvid summas  
59 000 eurot määrati krediidiandja sise-eeskirjale kehtestatud nõuete ja  
investeerimisühingus olulise osaluse omandamise nõuete rikkumise ning turu-
kuritarvituse eest.  
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FINANTSINSPEKTSIOON 
KRIISILAHENDAJANA
Finantsinspektsiooni üks eesmärk on vältida võimalikust maksejõuetusest tule-
nevat negatiivset mõju finantsstabiilsusele ning kaitsta avaliku sektori, hoiusta-
jate, investorite ja teiste klientide vahendeid. 

2021. aastal täiendas ja ajakohastas Finantsinspektsioon Eestis tegutsevate 
süsteemselt oluliste pankade kriisilahenduskavasid koos sobiliku omavahendite 
ja kõlblike kohustuste miinimumnõudega. Finantsinspektsioon tegi selleks koos-
tööd nii teiste riikide kriisilahendusasutuste kui ka järelevalveasutustega, osa-
ledes kriisilahenduskolleegiumides ning panustades sisemiste kriisilahendus- 
meeskonna töödesse. Lisaks jätkas Finantsinspektsioon kõigi Eestis tegutse-
vate vähem oluliste pankade ja investeerimisühingute kriisilahenduskavade 
täiendamist, koostamist ja ajakohastamist ning omavahendite ja kõlblike kohus-
tuste miinimumnõude seadmist. 

FINANTSINSPEKTSIOON AITAS TAGATISFONDIL 
OMA EESMÄRKE PAREMINI TÄITA 

Finantsinspektsiooni ja Tagatisfondi vahelise koostöökokkuleppe alusel toe-
tas Finantsinspektsioon Tagatisfondi tegevust. Muu hulgas tehti koostööd 
Tagatisfondi osafondide osamaksete alusandmete kogumisel ja osafondide 
mahuprognooside koostamisel. 

ÜHTSESSE KRIISILAHENDUSFONDI KOGUTI 
EUROOPAS 2021. AASTAL LIGI 10,4 MILJARDIT 
EUROT

Kriisilahendamise rahastamiseks on Tagatisfondi juurde loodud kriisilahenduse 
osafond, kuhu Eestis tegutsevad krediidiasutused teevad regulaarseid sisse-
makseid.  Tagatisfond kannab maksed Euroopa tasandil loodud ühtsesse kriisi-
lahendusfondi, mida haldab ühtne kriisilahendusnõukogu. 

Ühtsesse kriisilahendusfondi koguti 2021. aastal enam kui 3000 Euroopa  
krediidiasutuselt ja investeerimisühingult ligi 10,4 miljardit eurot. Eesti pankade 
ja investeerimisühingute maksed moodustasid sellest summast 0,117%. Fondi 
koguti osamakseid kuuendat aastat järjest. 2021. aasta lõpuks oli kriisilahenda-
mise rahastamiseks kogunenud sinna juba 52 miljardit eurot.

2023. aastaks plaanitakse ühtsesse kriisilahendusfondi koguda vähemalt 1% 
tagatud hoiuste mahust, mida hoitakse pangandusliitu kuuluvate liikmesriikide 
pankades. Ühtse kriisilahendusnõukogu hinnangul kujuneb selleks summaks 
umbes 70 miljardit eurot. 
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• 268 tarbijakaebust
• 100 kaebust makseteenuste kohta
• 97 kaebust krediiditeenuste kohta
• 28 kaebust kindlustusteenuste kohta
• 15 kaebust kogumispensioni kohta
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TARBIJAD
Finanstasutuste üle järelevalve tegemisel puutub Finantsinspektsioon finants-
teenuste ja -toodete tarbijatega kokku mitmel erineval moel. Enne finantstee-
nuste tarbimist saab Finantsinspektsiooni kodulehelt kontrollida, kas ettevõttel 
on teenuse pakkumiseks tegevusluba. Lisaks avaldab Finantsinspektsioon  oma 
veebilehel hoiatusteateid ettevõtete kohta, kes tegutsevad turul tegevusloata. 

Finantsteenuste pakkujate peale kaevati 268 korral

Finantsinspektsioonile esitatud kliendikaebuste arv 2021. aastal veidi vähe-
nes. Kui 2020. aastal esitati 284 kaebust, siis 2021. aastal oli tarbijate pöör-
dumisi inspektsiooni poole 268. Ligi 70% kaebustest olid seotud makse- ja 
krediiditeenustega. 

Seadusest tulenevalt puudub Finantsinspektsioonil kaebuste lahendamise õigus, 
seega ei anna inspektsioon konkreetsetes juhtumites hinnanguid järelevalve- 
subjekti tegevuse õiguspärasusele ega lahenda vaidlusi sisuliselt. Kui tarbija siiski 
pöördub inspektsiooni poole, võib Finantsinspektsioon esitada kaebuse alusel 
teenusepakkujale järelepärimise, et saada selgitusi ja kontrollida, kas teenuse-
pakkuja tegevus üldiselt vastab seadusele. Kaebuste käsitlemise peamine ees-
märk on koguda teavet riskikeskkonnast ja sellele tuginedes finantsvahendajaid 
oma planeeritud järelevalvetoimingutega suunata ja kontrollida.  

Finantsinspektsioon aitab finantsteenuste tarbijatel kaitsta end 
pettuste eest

Kokku avaldas inspektsioon 2021. aastal 1149 hoiatusteadet, mida on 134 tea-
det vähem kui 2020. aastal. 2021. aasta hoiatusteadetest 27 koostati ja aval-
dati Finantsinspektsiooni algatusel. Tegevusloata ettevõtete kohta info levitami-
sel teevad Euroopa järelevalveasutused koostööd, avaldades hoiatusi ka teiste 
riikide ettevõtete kohta. Inimene saab enne finantsteenuse tarbimist kontrol-
lida Finantsinspektsiooni veebilehelt, kas finantsteenuste pakkujal on Eestis 
teenuse osutamiseks vastav tegevusluba. Samuti saab kontrollida, kas pakkuja 
kohta on avaldatud hoiatusteade.

Finantsinspektsioon harib tarbijaid tarbijaveebi, taskuhäälingute ja 
veebiseminaridega

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. Tarbijaveebi tekste täiendatatakse 
pidevalt, sisu loomisesse on kaasatud ka Finantsinspektsiooni partnerasutused. 

Minuraha.ee annab inimestele erapooletut teavet turul pakutavate finantstee-
nuste ja -toodete kohta ning jagab õpetajatele praktilisi abivahendeid koolitun-
dide läbiviimiseks. Peamine teave veebilehel on koondatud põhivaldkondade 
alla: pangandus, kindlustus, investeerimine ja pensionid. Avalehel on värskemad 
uudised ja loetuimad infomaterjalid. 

Teadlikumale ja finantsmaailma vastu rohkem huvi tundvale tarbijale hakkas 
Finantsinspektsioon 2021. aastal lisaks taskuhäälingutele tegema regulaarselt 
ka veebiseminare.  

• 268 tarbijakaebust
• 100 kaebust makseteenuste kohta
• 97 kaebust krediiditeenuste kohta
• 28 kaebust kindlustusteenuste kohta
• 15 kaebust kogumispensioni kohta
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KUIDAS FINANTSINSPEKTSIOON TARBIJAID 
KAITSEB? 

Intervjuu Finantsinspektsiooni finantsteenuste 
järelevalve osakonna juhi Mari Puusaag-Tammega 

Üks oluline osa Finantsinspektsiooni tööst on seotud finantstee-
nuste läbipaistvuse, usaldusväärsuse ja efektiivsuse tagamisega. 
Töötame inimeste jaoks ja selle nimel, et finantsteenuste pakku-

jate klientide huvid oleksid kaitstud. Me jälgime, et teenusepakkuja 
järgiks oma toote või teenuse väljatöötamisele sätestatud nõudeid, et 

toode või teenus oleks suunatud õigele sihtgrupile ning toote või teenuse 
kohta oleks antud selgelt ja läbipaistvalt kogu oluline informatsioon.

Mille järgi te otsustate, millises finantsettevõttes millist kontrolli teha tuleb? 

Finantsinspektsioon teeb järelevalvet riskipõhiselt. See tähendab keskendumist 
kõige olulisematele riskidele, mille realiseerumine oleks Finantsinspektsiooni 
eesmärkide seisukohast vaadates turule ja klientidele kõige suurema kahjuliku 
mõjuga. Finantsteenuste puhul on järelevalve oma olemuselt ennetav, kohane ja 
proportsionaalne. Finantsinspektsioon peab tundma turgu ning finantsteenuste 
pakkujaid ja seetõttu monitoorivad inspektsiooni töötajad pidevalt turgu: ana-
lüüsivad klientide kaebuseid, jälgivad reklaame ja turul pakutavaid tooteid, suht-
levad turuosalistega kas otse või erinevate küsimustike kaudu ja jälgivad aru-
andlust. Peale seiret ja analüüsi otsustab Finantsinspektsioon saadud andmete 
põhjal, keda on vaja rohkem uurida ning kas selleks piisab kaugkontrollist või on 
vaja teha ka kohapealne kontroll. 

Finantsinspektsiooni laekuvad ka inimeste kaebused ehk nn tarbijakaebu-
sed. Millised olid peamised probeemid 2021. aastal?

2021. aastal esitatud kaebused finantsteenuse tegevuse kohta ei erinenud sisult 
palju aasta varem laekunud kaebustest. Endiselt vaieldi krediidi andmise puhul 
enim krediidilepingulistel teemadel, nagu näiteks lepingujärgsete kohustuste 
täitmine ja õiguspärane krediidivõimelisuse hindamine. Kindlustuses valitsesid 
erimeelsused seoses kahjude hüvitamisega, peamiselt olid kõne all kahjude hüvi-
tamisest keeldumine ja vaidlused hüvitise suuruse ümber. Pankade peale kae-
vati kõige rohkem arvelduste teemal. Peamiselt ei olnud kliendid rahul makse- 
tehingute täitmisega.

Kliendikaebused aitavad Finantsinspektsioonil riskipõhist järelevalvet teha 
ning annavad teavet selle kohta, mis turul toimub. Finantsinspektsiooni päde-
vuses pole aga kaebuste ega lepinguliste vaidluste lahendamine. Samuti ei 
hinda ega kaalu inspektsioon tõendeid, ei tõlgenda lepinguid ega anna üksik-
juhtumite kohta hinnanguid. Finantsinspektsioon saab selgitada õigusnorme 
läbi erinevate juhendite ja märgukirjade ning olla nii tarbijale abiks suhtlemisel 
teenusepakkujaga.  
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Kas kohtusse pöördumise asemel võiks inimestel olla mõni kiirem ja muga-
vam viis oma probleemidele lahendus saada?

Finantsteenustega seonduv on oma iseloomult keerukas ning vajab teadmisi 
ja  asjatundlikkust. Ka vaidluste lahendamine nõuab erialast kompetentsi ja 
kogemust. Hetkel Eestis sellist kohtuvälist finantsteenustega seotud vaidluseid 
lahendavat üksust ei ole. Kuid finantsombudsmani loomine Finantsinspektsiooni 
juurde annaks inimestele võimaluse oma vaidlused kohtuväliselt  lahen-
dada, samuti oleks see kulusäästlikum, lihtsam ja vähem formaalne kui kohtu- 
menetlus. Finantsinspektsioonil on olemas ombudsmani loomiseks erialane 
kompetents, kogemused ja teadmised, samuti pidev ja tõhus dialoog finants- 
vahendajatega. 



• 8,6 miljonit eurot järelevalvetasusid
• 169 000 eurot muid tulusid
• 7,6 miljonit eurot tegevuskulusid
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FINANTSINSPEKTSIOONI 
TULUD JA KULUD 
Finantsinspektsiooni tulude-kulude aastaaruande koostamisel on lähtutud 
Finantsinspektsiooni seadusest ja  käesolevas lõigus nimetatud arvestuspõhi-
mõtetest. Vastavalt Eesti Panga seadusele ei maksa Finantsinspektsioon tulu-
maksu ega muid majandustegevusega seotud makse riigieelarvesse, välja arva-
tud 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 tasu-
misest. Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi alusel 
nende toimumise momendil. Järelevalvetasude nõuded kajastavad järelevalve-
subjektidele esitatud nõudeid tasuda järelevalvetasu Finantsinspektsiooni sea-
duses kehtestatud tähtajaks. Tulude-kulude aastaaruanne on koostatud tuhan-
detes eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule.

Arvestus- ja esitusvaluuta

Finantsinspektsiooni arvestusvaluutaks on euro. Käesolev tulude-kulude aasta- 
aruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

Raha ja rahalähendid

Raha ja selle lähenditega kajastatakse bilansis arvelduskonto jääki Eesti Pangas.

Järelevalvetasu

Finantsinspektsiooni tegevus rahastatakse peamiselt finantsjärelevalve sub-
jektide tasutavast Finants-inspektsiooni seadusega sätestatud kohustuslikust 
maksest (järelevalvetasu) ja menetlustasudest.

Järelevalvetasu koosneb kahest komponendist: kapitaliosast, milleks on summa, 
mis sõltuvalt järele-valvesubjekti liigist võrdub ühe protsendiga järelevalvesub-
jekti kapitalinõudest: näiteks minimaalsest neto-omavahendite, miinimumkapi-
talinõude alammäärast, kõrgeimast minimaalse omakapitali või aktsia-, osa, või 
algkapitali summast vmt; mahuosast, milleks on summa, mis võrdub rahandus-
ministri poolt Finantsinspektsiooni nõukogu ettepanekul iga-aastaselt kehtes-
tatud protsendi määraga sõltuvalt järelevalvesubjekti liigist kas selle varast, bru-
tokindlustusmaksetest, vahendustasude kogusummast, tarbimiskrediidi jäägist 
või muust tasude arvestamise alusest.

Vastavalt Finantsinspektsiooni seaduses sätestatule arvutatakse järelevalve-
tasu ettemakse järelevalve subjekti vara aritmeetilise keskmise alusel, mis val-
davalt määratakse olulises osas subjektide puhul Finantsinspektsioonile esi-
tatud bilansi andmetel eelarve otsustamise aastale eelneva aasta 31. detsembri 
ning jooksva aasta 31. märtsi ja 30. juuni seisuga.

Järelevalvetasu kapitaliosa ja mahuosa ettemakse tasutakse Finants-
inspektsioonile eelarveaastale eelneva aasta 31. detsembriks. Mahuosa lõpp-
makse tasutakse eelarveaasta 1. septembriks. Eelarveaasta jooksul lisandu-
vad järelevalvesubjektid tasuvad järelevalvetasu ainult kapitaliosa ulatuses  
30 päeva jooksul arvates tegutsemise õiguse tekkimisest.

• 8,6 miljonit eurot järelevalvetasusid
• 169 000 eurot muid tulusid
• 7,6 miljonit eurot tegevuskulusid
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TULUDE-KULUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes

Lisa 2021 2020

TULUD

Järelevalvetasud 1 9 564 8 624

Muud tulud 2 197 169

Tegevustulud kokku 9 761 8 793

KULUD

Tööjõukulud 3 6 033 5 268

Mitmesugused tegevuskulud 4 2 330 2 227

Muud kulud 5 156 101

Tegevuskulud kokku 8 519 7 596

Põhitegevuse tulem 1 242 1 197

Finantstulud ja –kulud 6 -60 -50

Aruandeaasta tulem 1 182 1 147

Bilansikirjetel „Järelevalvetasude nõuded“ all kajastatakse Finantsinspektsioonile 
laekumata järelevalvetasu ettemaksed ning „Tulevaste perioodide tulud“ 
kajastatakse järelevalvetasude ettemaksed.

Finantsinspektsiooni finantseerimise täpsemad põhimõtted on sätestatud 
Finantsinspektsiooni seaduses.

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. 
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TULUDE-KULUDE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1

Järelevalvetasud 

tuhandetes eurodes ja mahuosa määrad protsentides

Järelevalvetasud 
2021

Järelevalvetasu mahuosa 
määrad 2021

Krediidiasutused 6 720 0,0147

Kahjukindlustusandjad 912 0,097

Fondivalitsejad 663 0,0013/0,0095/0,013

Elukindlustusandjad 456 0,023

Krediidiandjad 246 0,1

Kindlustusmaaklerid 194 0,92

Investeerimisühingud 247 0,23

Makseasutused 80 0,019

Krediidivahendajad 15 0,1
Pensioniregistri pidaja  
Reguleeritud väärtpaberituru korraldaja

19 0,5

E-raha asutused 5 0,22

Pandikirju emiteerinud krediidiasutused 7 0,001

Kokku 9 564

tuhandetes eurodes ja mahuosa määrad protsentides

Järelevalvetasud 
2020

Järelevalvetasu mahuosa 
määrad 2020

Krediidiasutused 5 881 0,0147

Kahjukindlustusandjad 970 0,097

Fondivalitsejad 620 0,0013/0,0095/0,013

Elukindlustusandjad 435 0,023

Krediidiandjad 224 0,1

Kindlustusmaaklerid 202 0,92

Investeerimisühingud 171 0,23

Makseasutused 79 0,019

Krediidivahendajad 19 0,1
Pensioniregistri pidaja  
Reguleeritud väärtpaberituru korraldaja

18 0,5

E-raha asutused 5 0,22

Pandikirju emiteerinud krediidiasutused - -

Kokku 8 624
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LISA 2 

Muud tulud

tuhandetes eurodes

2021 2020

Menetlustasud 64 39

Muud tulud 133 130

Kokku 197 169

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

Muude tulude all kajastatakse vastavalt Finantsinspektsiooni ja Tagatisfondi vahel sõlmitud koostöökok-
kuleppele Tagatisfondi poolt tasutavat teenustasu.

LISA 3 

Tööjõukulud 

tuhandetes eurodes

2021 2020

Töötasu 4 442  3 890

Maksud 1 521 1 308

Nõukogu tasud 70 70

Kokku 6 033 5 268

Tööjõukulus sisalduvad töötasud, lisatasud, juhatuse liikmete töötasud, lahkumishüvitised ja 
Finantsinspektsiooni töötajate arvestuslik puhkusekohustuse kasv kasutamata puhkuste osas koos 
sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga summas 122 tuhat eurot. 

Finantsinspektsiooni töötaja keskmine töötasu 2021. aastal oli 2973 eurot kuus.

2021. aastal oli Finantsinspektsiooni nõukogu ja juhatuse liikmetele väljamakstud tasu kogusuurus  
452 tuhat eurot. 2020. aastal oli väljamakstud tasu 452 tuhat eurot. Töötajatele makstud tulemustasud 
kokku moodustasid 7,6% tööjõukulust.

Töötajate arv 31.12.2021 seisuga oli 110 (sh juhatuse liikmed).
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LISA 4 

Mitmesugused tegevuskulud

tuhandetes eurodes

2021 2020

Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks 945 806

Kinnisvara rent 353 316

IT infrastruktuur, tarkvara ja arendus 706 755

Töölähetus 1 41

Bürookulu 76 87

Kommunikatsioonikulu 46 38

Koolitus 24 40

Raamatupidamise teenus 60 56

Õigusabi ja konsultatsioonid 2 1

Teabeagentuurid 30 16

Personalitöö 14 13

Põhivara rendikulu 60 50

Audiitorkontrolli kulu 13 8

Kokku 2 330 2 227

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

Lisaks hõlmavad mitmesugused tegevuskulud endas kulusid Eesti Panga osutatavate teenuste eest, 
mis on kokku lepitud Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni vahel 2020. aastal sõlmitud koostööprotokol-
lis. Nimetatud teenused on lahti kirjeldatud allpool.

Kinnisvara rent sisaldab Eesti Pangalt renditud büroopinda üldpinnaga 1738,8 m², hinnaga 14,92 eurot 
m² kuus. Kinnisvara rent sisaldab Eesti Pangalt ostetud kinnisvarahalduse kompleksteenust.

IT infrastruktuur, tarkvara ja arendus kajastab Eesti Pangalt ostetud infotehnoloogia teenust arves-
tusliku kuluga 4711,00 eurot ühe kasutaja kohta aastas ning Finantsinspektsiooni IT infrastruktuuri ja 
arendusprojekte.

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

Põhivara rendikulu hõlmab Finantsinspektsiooni 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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LISA 5

Muud kulud

tuhandetes eurodes

2021 2020

Tagatised ja soodustused 100 70

Kultuur ja sport 59 31

Kohtukulu -3 0

Kokku 156 101

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

Kultuur ja sport kirjel kajastatakse Finantsinspektsiooni töötajale suunatud ürituste kulu.

Kirjel kohtukulud on kajastatud 2019. aastal alanud kohtuvaidlusega seotud kohtukulu, summas seitse 
tuhat eurot ja 2021. aastal lahenduseni jõudnud kohtuvaidlusega seotud kulu vähendamine lähtudes 
tegelikust hüvitatud summast neli tuhat eurot.

LISA 6

Finantstulud ja -kulud

tuhandetes eurodes

2021 2020

Finantstulud ja -kulud -60 -50

Kokku -60 -50

Finantstulud ja kulud kirje koosneb intressikulust Eesti Pangas hoitavatelt reservidelt. Alates 01.10.2015 
kohaldatakse Finantsinspektsiooni Eesti Pangas hoitavate vahendite arvestuses EONIA intressimäära. 
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BILANSS

tuhandetes eurodes

VARAD 31.12.2021 31.12.2020

Raha ja pangakontod 18 471 16 329

Järelevalvetasude nõuded 225 195

Varad kokku 18 696 16 524

KOHUSTISED JA RESERV

Võlad töövõtjale 340 218

Mitmesugused võlad 1 434 1 296

Tulevaste perioodide tulud 10 142 8 979

Eraldis võimalikule tulevastele kohustistele 0 7

Kohustised kokku 11 916 10 500

Reserv 5 598 4 877

Aruandeaasta tulem 1 182 1 147

Reserv ja aruandeaasta tulem kokku 6 780 6 024

Kohustised, reserv ja aruandeaasta tulem kokku 18 696 16 524

Raha ja pangakontod on kajastatud arvelduskonto jääki Eesti Pangas.

Järelevalvetasude nõuded on Finantsinspektsioonile laekumata 2022. aasta järelevalvetasu ettemaksed 
summas 225 tuhat eurot. Aastal 2020 oli 2021. aasta laekumata järelevalvetasude ettemakse nõuete 
summa 195 tuhat eurot.

Võlad töövõtjale sisaldab puhkusereservi. Puhkusereserv kajastab Finantsinspektsiooni arvestuslikku 
puhkusereservi töötajate kasutamata puhkuste osas summas 340 tuhat eurot. Aastal 2020 oli puh-
kusereservi all kajastatud 218 tuhat eurot.

Mitmesugused võlad sisaldavad Eesti Panga poolt 2021. aastal kaetud Finantsinspektsiooni kulu-
sid, mille Finantsinspektsioon kompenseerib Eesti Pangale 2022. aastal. Finantsinspektsiooni kulud 
kajastatakse aastaaruandes tekkepõhiselt.

Tulevaste perioodide tulude all on kajastatud 2022. aasta järelevalvetasude ettemakseid summas 10 
142 tuhat eurot. Aastal 2020 oli tulevaste perioodide tulude all kajastatud 2021. aasta järelevalvetasude 
ettemakseid summas 8 979 tuhat eurot.

Reservi jääk 2021. aastaks moodustas 5 598 tuhat eurot kuna 2021. aastal tagastati 426 tuhat eurot 
2020. aasta eelarve ülejäägist järelevalvesubjektidele ühetaoliselt ja proportsionaalselt.

Aruandeaasta tulem 2021. aastal oli 1 182 tuhat eurot. 
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SISEAUDIITORI TEGEVUS
Siseaudiitori hinnangul täideti Finantsinspektsiooni nõukogu ja juhatuse otsu-
seid 2021. aastal hästi. Juhtimis- ja kontrollisüsteem toimis olulises ulatuses 
põhjendatud ootuste kohaselt.

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

Siseaudiitor tegutses 2021. aastal riski-, vastavus- ja ülevaatepõhiselt. Sise-
audiitor oli oma tegevuse ulatuse kavandamisel, ametiülesannete täitmisel ja 
töö korraldamisel sõltumatu ning tulemustest teavitamisel erapooletu ja objek-
tiivne. Nõukogu ja juhatus eraldasid siseauditi toimimiseks 2021. aastal küllal-
dase ressursi.

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

Möödunud aastal muutus Finantsinspektsiooni seadus, mille tulemusena on 
siseaudiitor nõukogu otsealluvuses.

Raivo Linnas, PhD  
siseaudiitor 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Finantsinspektsiooni nõukogule 

Arvamus 

Oleme auditeerinud Finantsinspektsiooni tulude-kulude aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga                     
31. detsember 2021 ning tulude-kulude aruannet ning aastaaruande koostamisel kasutatud peamiste 
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.  

Meie arvates kajastab kaasnev tulude-kulude aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Finantsinspektsiooni 
finantsseisundit seisuga 31. detsember 2021 kooskõlas Finantsinspektsiooni seaduse ning tulude-kulude 
aastaaruandes esitatud arvestuspõhimõtetega. 
 
Arvamuse alus  

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt 
nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses           
tulude-kulude aastaaruande auditiga”. Me oleme Finantsinspektsioonist sõltumatud kooskõlas kutseliste 
arvestusekspertide rahvusvahelise eetikakoodeksi (sh rahvusvaheliste sõltumatuse standardite) (edaspidi: IESBA 
koodeks) ja Eestis finantsaruannete auditi läbiviimisel asjassepuutuvate eetikanõuetega, mis meile rakenduvad, 
ning oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele ja IESBA koodeksile. 

Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie 
arvamusele.  
 
Muu asjaolu 

Finantsinspektsiooni 31.detsembril 2020 lõppenud aruandeperioodi tulude-kulude aastaaruannet auditeeris teine 
audiitor, kelle 19. märtsil 2021 väljastatud vandeaudiitori arvamus oli märkuseta. 
 
Muu informatsioon  

Muu informatsioon hõlmab 2021. aasta aruandes esitatud peatükke, kuid ei hõlma tulude-kulude aastaaruannet 
ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet. Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. 

Meie arvamus tulude-kulude aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis 
vormis kindlustandvat järeldust, välja arvatud nii nagu allpool kirjeldatud.  

Seoses meie tulude-kulude aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda 
tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb tulude-kulude aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud 
teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et 
muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega 
seoses millegi kohta aru anda. 
 
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused tulude-kulude aastaaruande osas 

Juhtkond vastutab tulude-kulude aastaaruande koostamise ning õiglase esitamise eest kooskõlas 
Finantsinspektsiooni seaduse ning tulude-kulude aastaaruandes esitatud arvestuspõhimõtetega ja sellise 
sisekontrollisüsteemi eest nagu juhtkond peab vajalikuks, võimaldamaks tulude-kulude aastaaruande korrektset 
koostamist ja esitamist ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta. 

Tulude-kulude aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama Finantsinspektsiooni suutlikkust 
jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta 
ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas 
Finantsinspektsiooni likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.  

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Finantsinspektsiooni raamatupidamise aruandlusprotsessi üle 
järelevalve teostamise eest. 
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Vandeaudiitori kohustused seoses tulude-kulude aastaaruande auditiga 

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas tulude-kulude aastaaruanne tervikuna on kas 
pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie 
arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise 
eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud 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.  

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvahelistele auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja 
säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:  

► teeme kindlaks ja hindame tulude-kulude aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise 
väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele 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, info esitamata jätmist, vääresitiste 
tegemist või sisekontrolli eiramist; 

► omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes 
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks Finantsinspektsiooni sisekontrolli 
tulemuslikkuse kohta; 

► hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega 
seoses avalikustatud info põhjendatust; 

► teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse 
kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või 
tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust Finantsinspektsiooni suutlikkuses 
jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme 
kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu tulude-kulude aastaaruandes selle kohta 
avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie 
järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased 
sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada Finantsinspektsiooni suutlikkust jätkata jätkuvalt 
tegutsevana; 

► hindame tulude-kulude aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud 
informatsiooni, ning seda, kas tulude-kulude aastaaruanne  esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi 
viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.  

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse 
ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete 
puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus. 
 
 
Tallinn, 18. märts 2022 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Olesia Abramova 
Vandeaudiitori number 561 
Ernst & Young Baltic AS 
Audiitorettevõtja tegevusloa number 58 
Rävala pst 4, 10143 Tallinn 
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JUHATUSE KINNITUS
Tallinnas 2022

Aastaaruande koostas Finantsinspektsiooni juhatus ja see on esitatud kinnita-
miseks 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 
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TABELID

TABEL 1. SUUNISED 

Tabel 1.1. Finantsinspektsiooni saadetud juhised

Suunise nimetus Kuupäev Otsuse 
number

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste “Suunised eurofondide ja 
teatud tüüpi alternatiivsete investeerimisfondide tulemustasude kohta“ välja 
andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

11/01/2021 1.1-7/1

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituse lisatagatise nõuetega seotud 
likviidsusriski kohta (ESRN/2020/6) välja andmine Finantsinspektsiooni 
soovitusliku juhendina

18/01/2021 1.1-7/9

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2020/14 „Suunised 
süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikustamise kohta“ välja 
andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

25/01/2021 1.1-7/15

Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Väljamaksete piiramine COVID-19 
pandeemia ajal“ muutmine 08/02/2021 1.1-7/28

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 4. märtsi 2021. aasta suunised 
,,Suunised prospektimääruse kohaste avalikustamisnõuete kohta´´ (ESMA32-
382-1138 ET) 

22/03/2021 1.1-7/58

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Teatamine SFTR-i artiklite 4 ja 12 
alusel“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina 24/05/2021 1.1-7/96

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2021/01 "Suunised, 
millega täpsustatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 403 lõikes 3 riskide 
kontsentreerumise vältimiseks sätestatud finantsasutuste kolmepoolsete 
repolepingutega seotud riskipositsioonide alternatiivkäsitluse kasutamise 
tingimused" välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

24/05/2021 1.1-7/98

Suunised MiFID 2 sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni nõuete teatud 
aspektide kohta (ESMA35-36-1952) 24/05/2021 1.1-7/97

Suunised direktiivi 2013/36/EL artikli 21b alusel ELis vahelülina tegutseva 
emaettevõtja moodustamise künnise ja muude menetluslike aspektide seire 
kohta (EBA/GL/2021/08) 

15/11/2021 1.1-7/194

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Tegevuse edasiandmine 
pilveteenuse osutajatele“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku 
juhendina

07/06/2021 1.1-7/103

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) 
suuniste „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turbe- ja juhtimissuunised“ välja 
andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

07/06/2021 1.1-7/104

Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika uuendusmeelse finantssektori 
soodustamiseks 14/06/2021 1.1-7/110

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) suuniste 
“Suunised PEPPi järelevalvelise aruandluse kohta” (EIOPA-21/260) välja 
andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

02/08/2021 1.1-7/132

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste “Suunised Direktiivi 
2011/61/EL artikli 25 kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku 
juhendina

16/08/2021 1.1-7/136

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste “Suunised rahaturufondide 
määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta“ välja andmine 
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

23/08/2021 1.1-7/138

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Kesksete vastaspoolte 
kolleegiumide liikmete vaheliste kirjalike kokkulepete kohta (ESMA70-151-3431)“ 
välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

30/08/2021 1.1-7/142
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Tabel 1.1. Finantsinspektsiooni saadetud juhised

Suunise nimetus Kuupäev Otsuse 
number

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Turuandmetega seotud MiFID II- ja 
MiFIR-kohustuste kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku 
juhendina

13/09/2021 1.1-7/151

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised fondide 
piiriülest turustamist käsitleva määruse kohaste reklaamteadete kohta“ välja 
andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

20/09/2021 1.1-7/154

Euroopa Pangandusjärelevalve suunis „Suunised, mis on koostatud direktiivi  
(EL) 2015/849 artikli 17 ja artikli 18 lõike 4 alusel, milles käsitletakse kliendi 
suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid ning tegureid, mida krediidi- ja 
finantseerimisasutused peaksid arvestama, kui hindavad üksikute ärisuhete ja 
juhutehingute rahapesu ja terrorismi rahastamise riski (edaspidi „rahapesu ja 
terrorismi rahastamise riskitegurite suunised“), millega tunnistatakse kehtetuks 
ja asendatakse suunised JC/2017/37“

27/09/2021 1.1-7/160

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised 
finantsteabenõuete jõustamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni 
soovitusliku juhendina

11/10/2021 1.1-7/166

Euroopa Pangajärelevalve Asutuse (edaspidi EBA) suuniste „Muudetud suunised 
olulistest intsidentidest direktiivi (EL) 2015/2366 kohaselt teatamise kohta” 
(EBA/GL/2021/03) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

18/10/2021 1.1-7/173

Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Rahvusvahelise finantssanktsiooni 
kohaldamine krediidi- ja finantseerimisasutustes“ välja andmine 25/10/2021 1.1-7/177

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2021/07 "Suunised 
määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bc viidatud riskimõõtmismudeli 
sisendandmete kasutamise kriteeriumide kohta" välja andmine 
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

01/11/2021 1.1-7/183

Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Finantsinspektsiooni 
järelevalvepoliitika ühisrahastusteenuse osutamisele“ välja andmine 10/11/2021 1.1-7/182

Suunised sisejuhtimise kohta (EBA/GL/2021/05) 15/11/2021 1.1-7/195

Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised direktiivi 2013/36/EL artikli 
21b alusel ELis vahelülina tegutseva emaettevõtja moodustamise künnise ja 
muude menetluslike aspektide seire kohta” (EBA/GL/2021/08) välja andmine 
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

16/11/2021 1.1-7/194

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ja Euroopa väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse (ESMA) 02.07.2021 „Suunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute 
sobivuse hindamise kohta“ (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319)

13/12/2021 1.1-7/210

Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta direktiivi 2013/36/EL alusel 
(EBA/GL/2021/04) 20/12/2021 1.1-7/218

Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised sisejuhtimise kohta“ välja 
andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina 31/12/2021 1.1-7/195
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TABEL 2. TEGEVUSLOAD 

Tabel 2.1. Tegevuslubade andmine 

Sektor Äriühingu nimi Juhatuse otsuse number Otsuse tegemise kuupäev

kindlustusmaakler Mede 
Kindlustusmaakler OÜ 4.1-1/202

Juhatuse otsus 21.12.2020, 
vahendajate nimekirja 
kandmine 15.01.2021

e-raha asutus IPF Digital AS 4.1-1/1 11/01/2021

makseasutus OÜ MyFinancier 4.1-1/27 15/03/2021

makseasutus AS Creditinfo 4.1-1/41 05/04/2021

krediidiandja ja 
hüpoteekkrediidiandja Clementer OÜ 4.1-1/60 24/05/2021

makseasutus Crowdestate AS 4.1-1/82 21/06/2021

kindlustusmaakler
Herrmann, Huebner & 
Partner Insurance 
Broker OÜ

4.1-1/94
Juhatuse otsus 12.07.2021, 
vahendajate nimekirja 
kandmine 14.07.2021

krediidiandja BuyPlan OÜ 4.1-1/100 02/08/2021

makseasutus (täiendav 
tegevusluba) Maksekeskus AS 4.1-1/127 27/09/2021

investeerimisühing Grünfin AS 4.1-1/133 04/10/2021

krediidiandja TKM Finants AS 4.1-1/161 13/12/2021

Tabel 2.2. Tegevuslubade kehtetuks tunnistamine

Sektor Ärühingu nimi Juhatuse otsuse number Otsuse tegemise kuupäev

kindlustusmaakler Norsk Insurance Brokers OÜ 4.1-1/79 14.06.2021

krediidivahendaja Credible Finance OÜ 4.1-1/150 22/11/2021
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Tabel 2.3. Tegevusload piiriüleseks tegevuseks

Sektor Äriühingu nimi Teavitus

Krediidiasutus AS SEB Pank 
Piiriülese teenuse osutamise kavatsus Lätis, Leedus 
(laenutehingud ning tagatised ja kohustused ning 
makseteenused)ja Soomes (makseteenused)

Krediidiasutus AS Inbank Piiriülese teenuse osutamise kavatsus Soomes (hoiuste 
kaasamine) 

Makseasutus Adson AS Piiriülese makseteenuse osutamise kavatsus Austrias, Soomes ja 
Saksamaal

Makseasutus Wallester AS 

Piiriülese makseteenuse osutamise kavatsus Austrias, Belgias, 
Bulgaarias, Hispaanias, Horvaatias, Itaalias, Iirimaal, Islandil, 
Kreekas, Küprosel, Luksemburgis, Madalmaades, Maltal, Poolas, 
Portugalis, Prantsusmaal, Rumeenias, Saksamaal, Slovakkias, 
Sloveenias, Tšehhis ja Ungaris 

Makseasutus Meieni OÜ Piiriülese makseteenuse osutamise kavatsus Lätis ja Leedus

Makseasutus AS Creditinfo Piiriülese makseteenuse osutamise kavatsus Lätis Ja Leedus

E-raha asutus IPF Digital Piiriülese makseteenuse ja e-raha teenuse osutamise kavatsus 
Lätis ja Leedus 

Kindlustusmaakler
Herrmann, Huebner 
& Partner Insurance 
Broker OÜ

Piiriülese kindlustusteenuse vahenduse osutamise kavatsus 
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides (va Horvaatias)

Kindlustusmaakler InPro Insurance 
Brokers OÜ

Piiriülese kindlustusteenuse vahenduse osutamise kavatsus 
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides

Kindlustusagent AS Antista Piiriülese kindlustusteenuse vahendamise osutamise kavatsus 
Lätis

Kahjukindlustus AS LHV Kindlustus Piiriülese kindlustustegevuse kavatsus Lätis ja Leedus 

Kindlustusandja Bondora AS Kavatsus osutada piiriüleseid teenuseid Madalmaades 

Investeerimisühing Funderbeam 
Markets AS

Kavatsusega osutada piiriüleseid teenuseid järgmistes riikides: 
Austria, Hispaania, Hollandi, Horvaatia, Iirimaa, Island, Leedu, 
Läti, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, 
Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Belgia, Bulgaaria, Küpros, 
Luksemburg, Itaalia, Poola, Rumeenia, Malta, Liechtenstein, 
Slovakkia ja Kreeka

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

Sektor Äriühingu nimi Juhatuse otsuse number Otsuse tegemise kuupäev

makseasutus Maksekeskus AS 4.1-1/50 03/05/2021

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

Sektor Äriühingu nimi Juhatuse otsuse number Otsuse tegemise 
kuupäev

kindlustusmaakler
Intus Financial 
Services Oy Ltd 
Eesti filiaal

protokolliline otsus, 
kindlustusmaakleri filiaali sulgemine 
toimub päritoluriigi teavituse alusel, FI 
haldusotsust ei tee

16/03/2021

krediidiasutus PayEx Sverige AB 4.1-1/96 19/07/2021



60

Tabel 2.6 Rahvusvaheliste finantsteenuste pakkumine Eestis. Piiriülesed teated,  
mille alusel sooviti Eestis finantsteenuseid osutada. 

Sektor 2020. aastal 2021. aastal

Pangandusteenus 378 360

Investeerimisteenus 2312 696

Kahjukindlustusteenus 499 443

Elukindlustusteenus 115 100

Kindlustusvahendusteenus 2184 1749

Krediidivahendajate teenus 34 5

Makseteenus 91 127

E-raha asutuste teenus 73 214

Fondivalitsemise teenus 6 53

Investeerimisfondide rahvusvaheline pakkumine 103 443
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TABEL 3. FONDIDE MUUDATUSED 

3.1.  Investeerimis- ja pensionifondide registreerimised, muudatused ja muud toimingud 

Fondi nimi Toiming Kuupäev/
otsuse number

LHV Täiendav Pensionifond Tingimuste muutmine 11/01/2021

LHV Pensionifond Indeks Pluss Tingimuste muutmine 11/01/2021

LHV Pensionifond XS Tingimuste muutmine 11/01/2021

Swedbank Pensionifond K10 Tingimuste muutmine 11/01/2021

LHV Pensionifond XL Tingimuste muutmine 18/01/2021

SEB Konservatiivne Pensionifond Tingimuste muutmine 29/03/2021

SEB Pensionifond 100 Tingimuste muutmine 29/03/2021

SEB Aktiivne Pensionifond Tingimuste muutmine 29/03/2021

Tuleva III Samba Pensionifond Tingimuste muutmine 26/04/2021

Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks Esmaregistreerimine 07/06/2021

Luminor Täiendav Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks Esmaregistreerimine 07/06/2021

EfTEN United Property Fund Esmaregistreerimine 21/06/2021

Swedbank Fondifond 30 (Tasakaalustatud strateegia) Ühinemisloa andmine 06/09/2021

Swedbank Fondifond 60 (Kasvustrateegia) Ühinemisloa andmine 06/09/2021

Swedbank Fondifond 100 (Aktsiastrateegia) Ühinemisloa andmine 06/09/2021

Swedbank III Samba Pensionifond Indeks Esmaregistreerimine 13/09/2021

Swedbank Pensionifond Indeks Esmaregistreerimine 13/09/2021

EfTEN Real Estate Fund 5 usaldusfond pakkumise lubamine EV-s 22/11/2021

Swedbank Pensionifond K30 Tingimuste muutmine 13/12/2021

Swedbank Pensionifondi K60 Tingimuste muutmine 13/12/2021

Swedbank Pensionifondi K100 Tingimuste muutmine 13/12/2021

Swedbank Pensionifond K1990-1999  indeks Tingimuste muutmine 27/12/2021
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TABEL 4. TARBIJATE KAEBUSED

4.1. Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv valdkondade kaupa

2019 2020 2021

Makseteenused 86 138 100

Krediiditeenused 78 93 97

Kindlustusteenus, sh kindlustusvahendusteenus 45 26 28

Kogumispension 6 2 15

Investeerimisteenus 12 13 25

Hoiustamistehingud avalikkuselt hoiuste ja muude tagasimaks-
tavate rahaliste  vahendite kaasamiseks

2 3 3

Muud, sh täpsustamata 7 9 0

Kokku 236 284 268

4.2. Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv teenusepakkujate kaupa

Krediidiasutused 154

Krediidiandjad 55

Pensioniregistri pidaja 13

Kahjukindlustusandjad 21

Kindlustusvahendaja 1

Makseasutused 5

Investeerimisühingud 4

Elukindlustusandjad 4

Krediidivahendajad 2

Subjekt nimetamata 6

Fondivalitsejad 2

E-raha asutused 1

Kokku 268

4.3. Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv ettevõtete kaupa

Swedbank AS 41

Luminor Bank AS 32

AS LHV Pank 23

Subjekt nimetamata 21

AS SEB Pank 20

Bondora AS 18

AS Pensionikeskus 13

Ülepiiriline teenusepakkuja 9
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4.3. Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv ettevõtete kaupa

ESTO AS 8

Coop Pank AS 8

AB Kreditex AS 6

AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal 5

BB Finance OÜ 4

ERGO Insurance SE 4

Monefit Estonia OÜ 3

Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti Filiaal 3

Bigbank AS 3

Aktsiaselts SEB Liising 3

Holm Bank AS 3

Swedbank P&C Insurance AS 3

Admiral Markets AS 3

TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal 3

Compensa Life Vienna Insurance Group SE 2

PLACET GROUP OÜ 2

mogo OÜ 2

AS TBB pank 2

AB 'Lietuvos draudimas' Eesti filiaal 2

AS Citadele banka Eesti filiaal 2

Telia Försäkring AB Eesti filiaal 1

Maksekeskus AS 1

Subjekt, kes ei ole FI järelevalve all 1

Swedbank Investeerimisfondid AS 1

Creditstar Estonia AS 1

Aktsiaselts Cresco Väärtpaberid 1

AS SEB Varahaldus 1

BestCredit OÜ 1

Monestro P2P OÜ 1

If P&C Insurance AS 1

AS LHV Finance 1

Salva Kindlustuse AS 1

AS LHV Kindlustus 1

Fresh Finance OÜ 1

Akciné draudimo bendrové `Gjensidige` Eesti filiaal 1

Nordea Bank Abp Eesti filiaal 1

Aktsiaselts INGES KINDLUSTUS 1

Ühisraha OÜ 1

UAB "Paysera LT" 1

Crowdestate AS 1

Kokku 268
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