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HARIDUS: 
 
§ 2018 aastal omandas  Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi 
tehnoloogiaõiguse erialal, cum laude 
§ 2015 aastal omandas Tallinna Tehnikaülikoolis sotsiaalteaduste 
bakalaureuse kraadi õigusteaduse erialal 
 
KARJÄÄR: 
 
§ Alates oktoobrist 2018 Advokaadibüroo Turnstone, jurist 
§ Jaanuarist 2018 – august 2018 Advokaadibüroo Hedman Partners 
& Co OÜ, jurist/andmekaitsespetsialist 
§ Juulist 2017 – august 2017 Alexela Energia AS praktikant, 
rakendades isikuandmete kaitse üldmäärust 

Raiko Pajula 
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HARIDUS 
 
§ 2017. aastal omandas Tallinna Ülikoolis magistrikraadi 
õigusteaduse erialal 
§ 2012. aastal omandas Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste 
bakalaureuse kraadi õigusteaduse erialal 
 
KARJÄÄR 
 
§ Alates maist 2018 Advokaadibüroo Turnstone, jurist 
§ 2016-2018 Tarbijakaitseamet, jurist 
§ 2012-2016 Maksu- ja Tolliamet, maksuhaldur/maksunõustaja 

Cristen Helendi 
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Krediidi- ja finantseerimisasutuste 
riskiisu dokumentatsiooni koostamise 

põhimõtted 
rahapesu tõkestamiseks 
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Raiko Pajula 
Cristen Helendi 
 

24.01.2019 



Riskiisu (riskivalmidus) 

• Õiguslik definitsioon RahaPTS § 10. 
• Riskiisu keskendub riskidele, mida kohustatud isik on valmis oma 

äritegevuses võtma või mida ta soovib vältida. 
• Riskitaluvus on hinnanguline maksimaalne risk, mida kohustatud isik 

suudab taluda kahjustamata oma eesmärkide saavutamist.  
• Riskiisu ja selle määratlemine on iga kohustatud isiku puhul subjektiivne. 
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Seire & ülevaade 

Info edastamine & 
 konsulteerimine 

Riski identifitseerimine 
	

Kontrollimehhanismide hindamine 
	

Riski maandamine, 
käsitlus & ülekandmine 

Riskiisu 
dokument 

Ärimudel & 
äristrateegia 

Riskihinnang 



Kvantitatiivse ja kvalitatiivse riski määratlemine 

• Riskid on kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel tasemel mõõdetavad riskid, sh 
tooted, teenused, kliendid, müügikanalid, geograafilised riskid. 
• Kvantitatiivse hindamise korral määratletakse teatud riski esinemise 

tõenäosused ja sellega võimalikud kaasnevad tagajärjed. 
• Kvalitatiivse riski määratlemisel esitatakse väide, mis väljendab 

kohustatud isiku konkreetset suhtumist ja filosoofiat teatud kindla riski 
osas. 

 

6	



Riskimaatriks 
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Tagajärg 
T

õe
nä

os
us

 

vähetähtis kerge raske väga raske kriitiline 

väga suur keskmine oluline kõrge väga kõrge väga kõrge 

suur keskmine oluline oluline kõrge väga kõrge 

keskmine madal keskmine oluline kõrge kõrge 

väike madal keskmine oluline oluline kõrge 

väga väike madal madal keskmine oluline oluline 



Riskiisu dokument 

Riskiisu määratlemisel peab kohustatud isik lähtuma oma: 
• riskide tasemetest ja tüüpidest kogumis; 
• kapitali, riskijuhtimise ja –kontrolli võimekusest; 
• välditavate riskide mahust ja ulatusest. 
 
Arvestada tuleb sealjuures regulatiivsete piirangutega. 
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Riskikategooriad 

Riskiisu koostamisel peab kohustatud isik arvesse võtma järgnevaid 
riskikategooriaid: 
• tooted ja teenused; 
• kliendid; 
• müügikanalid; 
• geograafilised riskid. 
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Sanktsioonide kaart 

10	www.sanctionsmap.eu   



Kompensatsioonimehhanismid 

•  töötajate koolitamine; 
•  sisekontroll/audit; 
•  hoolsusmeetmete ja tegeliku kasusaaja kontrolli tõhustamine; 
•  infotehnoloogiliste lahenduste kontroll ja arendus. 
 
Riskitaluvuse ületamisel korral peab kohustatud isik olema valmis 

reageerima sobivate meetmetega tekkinud riskide maandamiseks või 
l i k v i d e e r i m i s e k s . Re a g e e r i m a p e a b k a o l u ko r r a s , k u s 
kompensatsioonimehhanismid ei vasta enam riskiisule.	
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Juhatuse roll riskiisu määratlemisel 
Kohustatud isiku juhatus peab kindlaks määrama isiku riskiisu kõigi asjasse 
puutuvate äriliinide ja äriüksuste kaupa. 
Juhatus kohustub: 
• kehtestama ja regulaarselt üle vaatama rahapesuga seotud riskide võtmise, 
juhtimise, jälgimise ning maandamise põhimõtted ja protseduurid; 
• looma organisatsioonilise lahendi (sh vastava IT-võimekusega) ja kaasama 
piisavas koguses inimressurssi, et see oleks vastavuses riskiisuga. 
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Riskiisu raamistiku rollid CEO CRO CFO 

Koostada riskiisu dokument, mis on kooskõlas äriühingu lühiajalise ja pikaajalise 
strateegia, äri- ja kapitaliplaanide, riskide suutlikkuse ja hüvitiste programmidega ning 
viia see vastavusse järelevalve ootustega. 

ü  		 ü  		 ü  		

Tagada, et kohustatud isiku riskiisu dokumenti rakendaksid kõrgema juhtkonna 
esindajad, järgides riskiisus toodud avaldusi või konkreetseid riskipiiranguid äriliinidele 
ja juriidilistele isikutele. 

ü  		

Hõlmama riskivalmidust äriühingu otsustusprotsessidesse, sealhulgas äriplaani, uute 
toodete, ühinemiste ja ülevõtmiste ning riskihindamise ja kapitali juhtimise protsesside 
suhtes. 

ü  		 ü  		 ü  		

Sõltumatult jälgida ärivaldkonna ja kohustatud isiku riskipiiranguid ning äriühingu 
agregeeritud riskiprofiili, et tagada nende vastavust kohustatud isiku riskiisule. 

ü  		

Koostada juhendeid teavitamaks juhatust tõsiste rikkumiste esinemisel ja ootamatute 
materiaalsete riskide realiseerumisel. 

ü  		

Kehtestada riskide teavitamise eeskiri, mis on kooskõlas riskiisu ja riskihinnangu 
dokumendiga. 

ü  		
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Määra riskiisu Kinnita riskiisu Jälgi riskiisu ja leevenda 
riske 

Vaata üle riskiisu 

Põhitegevused •  Määra riskiisu, 
kaaludes: 

-  ärimudelit 
-  majanduse 

olukorda 
-  riskihinnangut 
•  Vii see vastavusse 

ärimudeli ja 
riskihinnanguga 

•  Juhatus kinnitab 

•  Kinnista riskiisu 
ettevõtte igal 
tasandil 

•  Tasakaalusta 
kompensatsioonime
hhanismid 
riskiisuga 

•  Juuruta riskiisu ja 
sellega seotud 
haldustava ettevõtte 
igal tasandil	

•  Perioodiliselt kontrolli 
riskiisu vastavust 
riskihinnanguga 

•  Toeta riskiisu kontrolli:  
- asjakohase    
infrastruktuuriga           - 
sobilike meetmetega 

•  Leevenda soovimatuid 
riske 

Riskiisu üle vaadata 
järgmistes olukordades: 
- muutused äri või 
majanduskesk-konnas 
- ärimudeli strateegia 
muutused 
- konkurentsi tiheduse 
muutused  

Tulem •  Riskiisu peab 
sisaldama 
kvalitatiivseid ja 
kvantitatiivseid 
elemente 

•  Riskiisu detailne 
määratlus, jäädes 
sealjuures 
realiseeritavaks 

•  Juhtide ja kogu 
personali selge 
arusaam riskiisu 
määratlusest 

•  Juhtide teadlikus 
juhtida äri 
kooskõlas selle 
riskiisuga 

Riskihinnangu aruandes 
peavad sisalduma: 
- riskihinnangu vastavus 
riskiisuga 
- riskide maandamise 
meetmed 

•  Uuendatud riskiisu 
dokument 



Vastutus 

• Kohustatud isiku juhatuse liikme poolt hoolsusmeetmete, riskihinnangu, 
protseduurireeglite või sisekontrollieeskirja rakendamata jätmise 
korralduse andmise eest karistatakse juriidilist isikut kehtiva RahaPTS 
alusel rahatrahviga kuni 400 000 eurot. 
• Valitsuse poolt 29.11.2018 heakskiidetud uue RahaPTS eelnõu kohaselt 

võidakse kohustatud isikut kohustuslike toimingute tegemata jätmise eest 
karistada rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot.  
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TÄNAME TEID TÄHELEPANU EEST! 
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