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•  AML/CFT on FI järelevalve 
strateegiline prioriteet 

•  Alates 2014. a on FI panustanud 
oluliselt metodoloogia arendusse 

•  FI järelevalve on andnud tulemusi 

Finantsinspektsiooni strateegia 
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„When in Rome, do as the Romans do“ 

•  Millises liigas me soovime „mängida“?  
•  Võimalused vs riskid - mis on Eestile õige, mis on vale? 
•  Jurisdiktsiooni maine küsimus 
•  Milline on meie vastupanuvõime riskidele? 
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Riskipõhisest järelevalvest 

•  FI järelevalvetoimingute sagedus ja rakendatavad meetodid on riskipõhised, 
sunni kohaldamisel arvestame muu hulgas /…/ tekkinud või tekkida võinud 
kahjude suurust ning võimalikku mõju finantssüsteemi stabiilsusele (FIS § 5 lg 
2) 

•  FI avab riskipõhist lähenemist oma juhendites ja poliitikadokumentides 
•  Valdavalt on Eesti finantssüsteemi risk olnud seotud Eestiga seost mitteomava 

mitte-residendist makseteenuse kliendiga; näeme riskide kandumist 
krüptorahade(varade) valdkonda (vt ka viimane FI poliitikadokument)   
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Finantsjärelevalve tegeleb 
organisatsiooniga 
•  Milline on finantsvahendaja organisatsiooni vastupanuvõime ML riskidele 

(võetav risk (riskiisu) vs sisemised kontrollisüsteemid) 
•  Finantsvahendajale pandud (hoolsus)kohustuste täitmise võimekus: 
  - võimekus tuvastada enne ärisuhte loomist isikud; 

 - tagada arusaamine kliendi ärist ning seda seirata; 
 - keelduda vajadusel ärisuhte loomisest (vajadusel otsustada 
 ülesütlemine); võimekus RAB-i ees täita teatamiskohustust kahtlastest 
 või ebatavalistest tehingutest 
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Õigusnormi rakendamine 
Õigusnorm  
         riskijuhtimine, riskiisu 
 juhtimine      koolitussüsteem 

sise-reeglid     juristid, vastavuskontroll 
  siseaudit    äriüksused   
 motivatsiooniskeemid aktsionärid      

välisaudiitor    
    
   Kas „teekonnal“ võib midagi kaotsi minna?   



Mitteresidentide hoiused 
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Aktuaalsest rahapesu tõkestamisel 
•  Finantsasutuse võime täita AML kaitsekihi rolli avalikes huvides? Kuhu viib 

riskide vähendamine - mõju majandusele, ettevõtlusele 
•  Rahvusvahelises pangandusjärelevalve foorumites on väga teravalt hetkel 

üleval nn (i) finantsjärelevalve ulatuse ja (ii) üksteisest „sõltuvuse“ probleem 
(liinil pangandusjärelevalve, FIU ja ka uurimisasutused)  

•  Järelevalve „killustatuse“ probleem AML asjades (kodu- ja sihtriigi ülesanded - 
AMLD rakendamine Euroopa Liidus), Euroopa Keskpank (SSM) tegevusloa 
hoidjana 

•  Kahest eelnevast lähtuvalt on üles kerkinud Euroopa Liidu ühtse AML 
järelevalveasutuse põhjendatus 
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“War is what happens when language 
fails.“ Margaret Atwood 	

•  Regulaatori/järelevalve keele ja ootuste mõistmine: strateegia, pädevus, 
seisukohad/sõnavõtud, märgukirjad, hetke fookus, konkreetsed avalikustatud 
menetlused jne 

•  Rahvusvaheline keskkond, arenenud turud ja nende järelevalved on olulised 
suunanäitajad (mh ESA-d, FATF, Moneyval raportid, konkreetsed 
järelevalvekaasused jne) 
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FinTech, RegTech; pettuste anatoomiast 
•  Regulatsioon/välised riskid on paratamatus 
•  Küsimus ei ole üksnes enam efektiivsuse suurendamises, vaid toimetulemises 

- kas käsitööna võimalik?    
•  Kuidas rakendada sajad AML compliance töötajad, ootused ekspertiisile? 
•  Skriinimine (FI juhend): nt ebatavaliste tehingumustrite lugemine, millel ei ole 

mõistlikku või nähtavat majanduslikku või õiguspärast eesmärki või mis ei ole 
konkreetse ärispetsiifika jaoks iseloomulik 

•  Pankade alusandmete küsimus: algoritmine loomine (ekspertiis), kas teave on 
terviklik, tehniliselt (ühetaoliselt) loetav jne 

•  Finantsinspektsioon ise töötab uute tehnoloogiliste võimalustega  
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Asetamine, Kihistamine, 
Integreerimine 
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„Ei ole kõik mesi, mis tilgub, ega kõik tuli, mis 
välgub“   
 
(Eesti vanasõna)  
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Kristy Grant-Hart´i vastavuskontrolli organisatsioon 

Low need 
Low readiness 

Low need 
High readiness 

High need 
High readiness 

High need 
Low readiness 
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Kokkuvõtvalt 

•  Regulatsioon ja välised riskid on paratamatus 
•  Finantsinspektsiooni mandaat, poliitika ja ootus on selge 
•  Riskipõhine lähenemine on lubatav, isegi vältimatu 
•  Kas konkurents lihvib „teravamad nurgad“?  
•  Pragmaatiliselt: vastavuskontrollil on head ajad, see tähendab vastutust, 

aga ka võimalust end „targalt“ näidata 



Tänan! 
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