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Päevakord 
Päevakorra punkt 
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Esitaja 

14:00 – 14:30   Kogunemine 
14:30 – 14:40   Juhatuse esimehe avasõna 
14:40 – 14:55   Ülevaade 2014. aasta tegevusaruandest 
14:55 – 15:05   Revisjonikomisjoni volituste pikendamine 

       Revisjonikomisjoni arvamus 
15:05 – 15:10   Aastaaruande 2014 kinnitamine  
15:10 – 15:30   Ülevaade klastri rahastamise perioodist 2012-2015 

       Ülevaated valdkondade tegevustest: 
15:30 – 15:45   Kapitaliturud 
15:45 – 16:00   Rahvusvaheline privaatpangandus 
16:00 – 16:15   Fondid 
16:15 – 16:30   Finants IT 
16:30 – 16:55   Inimvara  
16:55 – 17:00   Tugiteenused 
17:00 – 17:15   Ühisrahastus 
17:15 – 17:30   2015 aasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamine 
17:30 – 17:45   Uute juhatuse liikmete valimine 
17:45 – 18:00   Muud teemad 
18:00 – 19:00   Networking 
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FinanceEstonia 2014 tegevuste ülevaade 

Liikmeid 48, sh 

 
!   45 liiget, sh 13 asutajaliiget 
!   1 toetajaliige 
!   2 start up liiget 
 
 
!   Välisministeerium 
!   Rahandusministeerium 
!   Haridus- ja teadusministeerium 
!   Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 
!   Eesti Pank 
!   Eesti Pangaliit 
!   Finantsinspektsioon 
!   EAS 
!   Tallinna linn 
!   Swedbank 
!   SEB 
!   EstVCA  
!   EstBAN 
!   AVCO 
 

Koostööpartnereid 14 
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FinanceEstonia 2014 tegevuste ülevaade 
Valdkond Tegevus 

Võrgustik 

Välisturgudele suunatud tegevused: 
!   Liitumine European Financial Centre Roundtable 

organisatsiooniga 
!   Briti turule suunatud Finants IT seminar koostöös 

Suurbritannia saatkonnaga 60 osalejat UK ja Eesti finants IT 
valdkonnast 

!   FinanceEstonia International Forum – 269 osalejat 13st riigist 
!   Osalemine EBRD aastakonverentsil Tbilisis 
!   Osalemine Nordic Business Forumil Helsingis 7 ettevõttega 
Siseturule suunatud tegevused: 
!   FinanceEstonia Forum  
!   Eesti Ekspordi Krediteerimise Konverents 
!   FE poliitikasoovituse dokumendi koostamine ja tutvustamine 

poliitilistele parteidele 
!   Osalemine seadusandluse kujundamises (kiirlaenuturu 

reguleerimine, investeerimisfondide seadus, välismaalaste 
seadus) 

 
 



Aastaaruanne 2014 bilanss 



Aastaaruanne 2014 tulemiaruanne 
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Revisjonikomisjoni volituste pikendamine 

Kiita heaks revisjonikomisjoni, 
koosseisus: 
! Karin Madisson  
! Taivo Epner,  
! Janno Greenbaum 

tegevus alates 30.06.2014 kuni 
18.06.2015. 
 
Valida revisjonikomisjon koosseisus: 
! Karin Madisson  
! Taivo Epner,  
! Janno Greenbaum 
volituste tähtajaga kuni 20.06.2017. 

Ettepanek hääletuseks Hääletuse tulemus  
(info lisatakse peale koosolekut) 

Poolt Vastu Kokku1 Era-
pooletu 

	  
1	  Kokku	  hääleõiguslikke	  kohalviibinud	  liikmeid	  
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Väljavõte revisjonikomisjoni arvamusest FE 2014 majandusaasta aruande osas: 
 
!   Eeltoodud kontrolliprotseduuride tulemusel ei leidnud me MTÜ majandusaasta 

aruande osas midagi, mis meie hinnangul nõuaks käesolevas revisjonikomisjoni 
aruandes eraldi väljatoomist MTÜ üldkoosolekule tähelepanu juhtimiseks.  

!   Revisjonikomisjon pooldab MTÜ juhatuse poolt koostatud MTÜ majandusaasta 
aruande kinnitamist MTÜ üldkoosoleku poolt.  

 
!   Karin Madisson, Advokaadibüroo Sorainen partner 
!   Janno Greenbaum, Grant Thornton Rimess OÜ partner 
!   Taivo Epner, KPMG Baltics OÜ vandeaudiitor 
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 Revisjonikomisjoni arvamus 
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FinanceEstonia aastaaruande 2014 
kinnitamine 

 
 
 
Kinnitada FinanceEstonia 2014 
majandusaasta aruanne. 
 

Ettepanek hääletuseks Hääletuse tulemus  
(info lisatakse peale koosolekut) 

Poolt Vastu Kokku1 Era-
pooletu 
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!   Finantssektori ettevõtjate kui ühtse huvigrupi koondamine ja esindamine: 

–  avalikkusega suhtlemisel 
–  valitsusorganisatsioonidega suhtlemisel 
–  Eesti finantssektori esindamisel rahvusvahelistel turgudel 
–  dialoogi tekitamisel turuosaliste vahel töögruppide näol (Kapitaliturud, 

Privaatpangandus, Tugikeskused, Inimvara, Fintech, Fondid) 
 
!   Finantssektori huvigrupi kuuldavaks tegemine valitsuse, riigikogu ja ministeeriumite 

tasandil, eesmärgiga kindlustada finantssektori areng (või vähemalt püüda vältida 
taandarengut) ja kaasa aidata Eesti konkurentsivõime hoidmisele ja parandamisele 
ning majanduse arengule. 

!   Seadusloome initsiatiivid ja arvamuste esitamised. 

!   Järjepidev töö (artiklid, kohtumised, konverentsid), et pöörata avalikkuse ning 
turuosaliste tähelepanu kapitaliturgude ja finantsteenuste olulisusele majanduses. FE 
rahvusvahelist ja kodumaist kuvandit on toetanud foorumid FEIF ning FEF. 
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 FinanceEstonia peamised saavutused 2011-2015 
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FinanceEstonia koostöö riigiga 

! Peamised koostöö märksõnad 

! Kapitaliturgude areng 
 

! Kapitaliturgude areng 
! Investeerimisfondide seadus 

! Välismaalaste seadus 
! e-residentsus 

! Rahvusvaheline 
kontaktivõrgustik ja 
delegatsioonid 
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Korraldatud 14 konverentsi ja foorumit 2012-2015 

2012 – 2 üritust 

!   The Baltic Private Equity And Venture Capital Industry Today And 
Tomorrow  

!   FEF 2012 
 
!   FEIF 2013 
!   Baltic Private Equity and Venture Capital Associations' Summer Meeting  
!   SmartEST Conference "Opportunities in the Emerging Nordiv Country" 

Dublinis  
!   Conference "Disruptive Technology In Financial Services”, London, UK 
!   NLU Conference Russian Market Of Collective Investments  
!   FEF 2013 
 
!   FE sünnipäevahommik  
!   FEIF 2014 
!   UK-Estonia Financial Technology Conference, Tallinn, Estonia 
!   Eesti Ekspordi Finantseerimise Konverents  
!   FEF 2014 
 
!   FEIF 2015 
!   Tipptasemel kohtumised EU komisjoni esindajatega (kapitaliturud, 

investeeringud, digiturud), Brüssel, Belgia 

 

 
2013 – 6 üritust 
 

2014 – 5 üritust 

2015 – 1 üritus 
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Teostatud 6 analüüsi ja uuringut 2012-2015 
 

2012 – 2 uuringut 

 
 
!   Fonditurgude analüüs 
!   International Private Banking analüüs 

 
 
!   Eesti tugiteenuste turuülevaade  
!   Usaldusühingu kui investeerimisfondi juriidilise vormi analüüs 
!   Tütarühingute varade võõrandamise maksuanalüüs 

 
 
!   Inimvara uuring 

2013 – 3 uuringut 

2014 – 1 uuring 
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Esitatud 13 seadusloome parandamise ettepanekut 
2012-2015 

2012 – 3 ettepanekut  

!   Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus 
!   Investeerimisfondide seadus 
!   Individuaalportfelli statistika avaldamine 
 
!   Tütarühingus osaluse võõrandamise maksuvabastus 
!   Era- ja riskikapitalifondide regulatiivse keskkonna edendamine 
!   Finantstehingute maksustamine FTT 
!   Eestis registreeritud lepinguliste fondide maksuresidentsus 
 
!   Kiirlaenuturu reguleerimine 
!   Pensionifondide seadus 
!   Krediidikulukusele ülempiiri seadmine ja sissenõudmiskulude 

piiramine 
!   Positiivne krediidiregister 
 
!   Reklaamiseaduse muutmise seadus 
!   Välismaalaste seadus 

2013 – 4 ettepanekut  

2014 – 4 ettepanekut  

2015 – 2 ettepanekut  
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Poliitikasoovitused riigile 2012-2015 
Valdkond Tegevus  
 
 
Kapitaliturud 
 
 
 

 Koalitsioonileppesse sisseläinud punktid: 
!   8.33 Toetame kodumaise kapitalituru arendamist viisil, mis 

ei koorma maksumaksjat ja on majanduslikult kestlik. 
Soodustame erinevate finantsinstrumentide pakkumist Eesti 
väärtpaberiturul. 

!   8.34 Võtame meetmeid kapital i kättesaadavuse 
parandamiseks väikestele ja keskmistele ettevõtetele. 

!   8.35 Lihtsustame investeerimisreegleid, et Eesti pensioni- ja 
investeerimisfondid saaksid tänasest suuremas mahus 
investeerida Eesti majandusse. 

!   8.36 Toetame aktiivselt Eesti ettevõtjate tegevust 
välisturgudel, sealhulgas kaubavahetust lihtsustavate ning 
Eesti ettevõtjate investeeringuid kaitsvate lepingute 
sõlmimist. Jätkame topeltmaksustamise vältimise lepingute 
sõlmimist oluliste ekspordipartneritega 

!   8.5 Vabastame ettevõtte tulumaksust välismaal asuvate 
tütaräriühingute võõrandamisest teenitud kasu. 

 

 
 
 
Fondid 
 
 
 
 
 
 
Rahvusvaheline 
privaatpangandus 
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Koostöö ja võrgustumine 2012-2015 

Võrgustik 
!   Koostöö Rahandusministeeriumiga kapitaliturgude olukorra 

parandamiseks 
!   Ettepanekud EL Kapitaliturgude Liidu Green Paperi osas  
!   Arvamus Euroopa majanduse pikaajaliseks rahastamiseks 
!   FinanceEstonia ja Teenusmajanduskoja inimvara valdkonna 

alane koostöö 
!   Eesti finantssektori tutvustamine Inglismaal, Iirimaal, 

Saksamaal, Austrias, Venemaal, USA-s, Hiinas, Indias, 
Põhjamaades.  

!   Liitumine European Financial Centre Roundtable 
organisatsiooniga 
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Meediakajastused 2014-2015 
Valdkond Tegevus 

 
!   Meediakajastused - üle 120 
!   Twitter: tweets 144, following 170, followers 149 
!   LinkedIn: 34 postitust 
!   Arvamuslood: ca 5 
!   Pressiteated: ca 10 
 

 
 

 
 

Turundus 
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Ülevaade klastri rahastamise perioodist 2012-2015 
Valdkond Tegevus 

Tunnustus 

!   Baltic Market Awards 2015 - Nasdaq Tallinna börsi 
eriauhind panuse eest Eesti majandusarengusse 



 
 
 



FE klastri rahastamine 2012-2015 
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EAS	  klastrirahastus	  EUR	   Algsaldo	  
(27.03.2012)	  

Kasutatud	  
(31.12.2014)	  

Kasutatud	  
(31.03.2015)	  

Kasutamata	  
(31.03.2015)	  

Ühisturunduse	  koordineerimine	  (sh.	  turu-‐uuringute	  
läbiviimine	  ja	  partnerite	  otsimine)	   519	  250	   406	  524	   433	  901	   78	  592	  

Tootmisvõimsuse	  jagamise	  koordineerimine	   48	  000	   24	  737	   24	  737	   	  	  

Inimressursi	  vajaduse	  kaardistamine	   6	  000	   4	  167	   4	  167	   	  	  

Teiste	  ühiste	  arendusprojekJde	  algatamine	  ja	  
koordineerimine	   43	  000	   22	  741	   21	  527	   1	  600	  

ProjekJjuhJmine	   234	  000	   260	  246	   276	  758	   8	  957	  

Kokku	  rahalised	  vahendid	  EUR	   850	  250	   718	  415	   761	  090	   89	  149	  



Päevakord 
Päevakorra punkt 
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FinanceEstonia valdkondade ülevaade 
Valdkond Tegevus 

Kapitaliturud 
!   Lühikokkuvõte strateegiast: 

–  Kapitaliturud on riigi majanduse toimimiseks olulised 
–  Ilma riigi toeta ei ole võimalik midagi olulist ära teha 
–  Samas riigi poolt on vajalik vaid mitterahaline tugi 

!   Kuhu oleme jõudnud?  
–  Kapitaliturgude meetmed läksid kirja 

koalitsioonilepingusse 
–  Pensionifondide investeerimispiirangute leevendamine on 

Riigikogus vastu võetud 
–  Esitasime FE ettepanekud EK kapitaliturgude liidu Green 

Paperi osas 

!   Edasised plaanid 
–  Jätkame veenmistööga, et rahandusminister ning 

majandus-ja taristuminister toetaksid konkreetseid 
samme 

 

 



Kapitaliturgude töögrupi tegevused 2014 
	  	   Kohtumised	   FE	  poolt	  osalejad	  

15.01.2014	  Rahandusministeerium	  (Märten	  Ross,	  Thomas	  Auväärt)	   Aare	  Tammemäe,	  Ülo	  Kallas	  

3.02.2014	   Rahandusministeerium	  (Märten	  Ross,	  Thomas	  Auväärt,	  
Jürgen	  Ligi,	  Margus	  Uudam)	  

Aare	  Tammemäe,	  Ülo	  Kallas	  

6.02.2014	   Linnade	  Liit	  (munitsipaalrahastu	  teema)	   Raino	  Paron,	  Ülo	  Kallas	  

26.03.2014	  Omavalitsuste	  finantseerimiskeskuse	  teema	  -‐	  Margus	  LanGn	   Aare	  Tammemäe,	  Ülo	  Kallas	  

16.04.2014	  Andreas	  Laane,	  Nordea	  Pank	   Krõõt	  Kilvet,	  Aare	  Tammemäe,	  Ülo	  Kallas	  

26.05.2014	  Robert	  KiW,	  Swedbank	   Aare	  Tammemäe,	  Ülo	  Kallas	  

26.05.2014	  Anne	  Sulling,	  MKM	   Krõõt	  Kilvet,	  Aare	  Tammemäe,	  Ülo	  Kallas	  

2.06.2014	   Silja	  Saar,	  Danske	   Aare	  Tammemäe,	  Ülo	  Kallas	  

8.10.2014	   Reformierakonna	  fraktsioon	   Krõõt	  Kilvet,	  Aare	  Tammemäe,	  Ülo	  Kallas,	  Priit	  
Põldoja,	  Rauno	  KleWenberg	  

5.11.2014	   Keskfraktsioon	   Krõõt	  Kilvet,	  Aare	  Tammemäe,	  Ülo	  Kallas	  

20.11.2014	  SDE	  fraktsioon	   Priit	  Põldoja,	  Aare	  Tammemäe,	  Ülo	  Kallas	  

	  	   Muud	  tegevused	  2014	   	  	  

ArJklid	  ÄP’s	  	  Päevalehes,	  EesJ	  Ekspressis	  kapitaliturgude	  teemadel	  

30.01.2014	  töögrupi	  koosolek	  

22.02.2014	  majandusplatvormi	  dokument	  Reformierakonnale	  

19.11.2014	  FinanceEstonia	  Forum	  
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Rahvusvahelise Privaatpanganduse  
2015 olulisemad tegevused 
Valdkond Tegevus 

Privaatpangandus 
!   Valdkonna statistika kogumine turu arenemise mõõtmiseks  
!   Teadlikkuse tõstmine Privaatpanganduse ärist 
!   Pärimise teema fookus ja maksustamine 
!   Sisend Välismaalaste Seaduse muutmiseks 
!   Privaatpankurite võimalik atesteerimissüsteemi eelanalüüs 

(panbalti) 
!   Ühiskondliku mõju osakute (Social Impact Bond) 

investeerimisvõimaluse tutvustamine Eestis 

GUNNAR TOOMEMETS 

Eesti	  privaatpanganduse	  turuülevaade

31.12.2012 30.06.2013 31.12.2013 30.06.2014 Muutus* 31.12.2014 Muutus*
Klientide	  arv	  (min	  varad	  0,1	  mil	  EUR) 6	  246 6	  438 6	  585 6	  650 65	  (1%) 6	  840 190	  (3%)
Likviidsete	  varade	  maht	  (mil	  EUR) 2	  551 2	  927 3	  048 3	  136 88	  (3%) 3	  263 127	  (4%)
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Operational model for reaching new levels 

Pension	  Funds	  

Equity	  funds	  

Need	  for	  specific	  
local	  products	  

Niche	  	  service	  
providers	  

Financial	  
Capital	  

Finance	  Estonia	  
=	  

The	  Enabler	  

Intellectual	  
Capital	  

Established	  
service	  providers	  

Outside	  
investors	  

InternaJonal	  
market	  for	  fund	  

services	  
Equity	  Capital	  

Capital	  
markets	  

IT	  
Private	  
banking	  



FE fund area working framework 
as defined in 2013 
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Policy setting 

Consolidating intellectual 
capital 

Working out operational 
models 

Targeting foreign markets 

!   Identifying individuals 
!   Formulating ideas 

 !   capital vs services 
!   Front vs middle vs back office 

Improving legislative 
environment 

!   EU directives 
!   Taxation, corporate law 

!   Sourcing contacts 
!   Presenting the environment / players 

!   Role of fund services in Estonia 
!   Positioning Estonia  
 



Fondide valdkonna  
2014 olulisemad trendid ja tegevused 

!   Limestone Fund Platform 

!   Euroopa ühisturg ja uued regulatsioonid loovad võimalusi ning teiselt poolt 
survestavad Euroopa fondivalitsejaid otsima võimalusi  kulude 
alandamiseks ja äritegevuse korraldamiseks. Eesti investeerimisfondide 
alase seadusandluse harmoniseerimine direktiividega on kriitiline.  

–  Alternatiivfondide regulatsioon 
–  Uus Investeerimisfondide seadus sh. usaldusühingu kui 

investeerimisfondi (limited partnership) regulatsioon, mille lähtekohaks 
on võetud FinanceEstonia eelmisel aastal tellitud teiste riikide parima 
praktika analüüs. 

PAAVO PÕLD 

!   Teenusepakkujate ja argumentide kaardistus 
!   Kontaktid Soome fondivalitsejate liiduga 
!   Nordic Business Forum   

Tegevus Valdkond 

Seadusandlus 

Tegevused 

Uued tegijad 



Seadusandlus jätkuvalt fookuses 
Eurofondide osas on Euroopa ühisturu loomiseks tehtud viimastel aastatel suuri samme, millest olulisem on kindlasti regulatsioon 
kuidas ühes EL liikmesriigis asutatud fondivalitseja saab valitseda teises liikmesriigis asutatud eurofondi. Kui varem pidi eurofondi 
fondivalitseja ja eurofond olema asutatud samas liikmesriigis, siis nende muudatustega hõlbustatud fondi osakute pakkumist teistes 
liikmesriikides. See loob võimalusi ka meie lähiriikide fondivalitsejatel asutada Eestis eurofonde ning neid valitseda läbi koduriigis 
registreeritud fondivalitseja. Seni on see loonud võimalusi eelkõige suurtele fondikeskustele nagu Luksemburg ja Dublin. Eesti 
võimalused on siinkohal eelkõige (1) kiire seadusandluse harmoniseerimine eurodirektiividega (2) hoidumine liigselt piiravast 
järelvalvest ja regulatsioonide tõlgendamisest võrreldes naabritega ning (3) fondide ülepiirilist müüki toetav infrastruktuur nagu 
topeltmaksustamise vältimise lepped jms. 
  
Samad faktorid toob välja ka 2014 Mathesoni uuringus: "Choosing a European fund domicile:The views of global asset managers" 
"- When asked about the most important legal and regulatory factors they consider when choosing a domicile, managers said that 
a country's approach to implementing the AIFMD is most important. This was followed by the sophistication of the national regulator 
and the approach to implementing the UCITS Directive. 
- Managers view the cost of doing business as the most important financial and business factor to consider when choosing a fund 
domicile. This factor was followed in importance by tax treatment of fund vehicles and the presence of double-tax treaties." 
Source:
http://www.economistinsights.com/sites/default/files/Choosing%20a%20European%20fund%20domicile%20Online%20Final-ana.pdf 
  
Alternatiivfondide osas on pudelikaelaks olnud sobiva juriidilise vormi puudumine Eesti seadusandlusest, mis on uude 
investeerimisfondide seadusesse sisse kirjutatud usaldusühingu formaadi näol. Finance Estonia on teinud ka sellekohase analüüsi, 
mida on uue seaduse eelnõu koostamisel arvesse võetud. 
http://www.financeestonia.eu/wp-content/uploads/2013/11/Usaldusyhingu-analyys_raport-181113.pdf 
  
Jätkuvalt on õhus kuidas lahendada usaldusühingu vormi maksuläbipaistvus. 
Lühidalt võtab selle kokku FE analüüs: 'Rahvusvaheliste era- ja riskikapitali investorite jaoks on fondiinvesteeringute tegemisel oluline 
vältida topeltmaksustamist ning ebaselgust kohalduvate maksude osas. Seetõttu soovivad investorid enamasti teostada 
fondiinvesteeringud läbi maksuläbipaistvate (tax transparent) fondistruktuuride, mille korral maksustatakse investoreid (tulumaksuga) 
täpselt samamoodi nagu siis, kui nad oleksid teinud vastava investeeringu sihtettevõtjasse otse, fondi vahenduseta. Teisisõnu, 
maksustamisel (tulumaksuga) “vaadatakse fondist läbi”, maksustades mitte fondi enda, vaid selle osanike tulu. Selliste 
maksuläbipaistvate struktuuride kasutamise eesmärgiks ei ole maksudest kõrvalehoidumine, vaid üksnes läbipaistvus ja 
prognoositavus maksude maksmisel Fondi maksuläbipaistvus saavutatakse reeglina seeläbi, et vastavat fondi ei käsitleta 
(tulu)maksukohustuslasena üheski riigis (sh fondi asukohariigis, investori asukohariigis, sihtettevõtja asukohariigis).' 
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Opportunities for Service Providers 
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Deployment	  and	  use	  
of	  advanced	  systems	  

Tailoring	  

Scalability	  

Compliance	  and	  
regulaGons	  

§  it	  is	  ocen	  not	  cost	  effecJve	  for	  fund	  managers	  to	  invest	  heavily	  in	  back	  
office	  systems,	  so	  they	  look	  to	  service	  providers	  with	  the	  internal	  
economies	  of	  scale	  necessary	  to	  purchase	  and	  maintain	  state	  of	  the	  art	  
informaJon	  technology	  (IT).	  

§  there	  is	  a	  potenJal	  ongoing	  conflict	  here	  with	  service	  providers	  seeking	  to	  
run	  generic	  systems	  for	  all	  of	  their	  clients	  to	  keep	  costs	  low,	  but	  fund	  
managers	  are	  also	  demanding	  a	  degree	  of	  systems	  tailoring	  to	  meet	  local	  
needs	  or	  product	  specificaJons.	  

§  fund	  managers	  wish	  to	  grow,	  and,	  in	  seeking	  new	  funds,	  they	  do	  not	  want	  
to	  be	  concerned	  with	  building	  new	  back	  office	  infrastructure.	  This	  is	  seen	  
as	  the	  job	  of	  their	  service	  providers.	  

§  outsourcing	  service	  providers	  have	  a	  role	  to	  play	  in	  helping	  fund	  managers	  
meet	  the	  demands	  of	  regulators.	  These	  demands	  range	  from	  risk	  
management	  to	  compliance,	  to	  valuaJon	  methodologies	  and	  operaJonal	  
risk..	  



Motivations to Outsource Services 
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!   Low cost is crucial, but providing low cost is only the first step to being considered 
as a service provider. Flexibility, scalability, a proven track record and access to 
the latest technologies all drive ultimate choice. 

!   Initial cost reduction and business improvement targets have often not been met, 
but they are usually achieved in the medium term. 



Uued teemad / e-teenused 

!   Üldine eesmärk – pakkuda UCITS või AIF fondidele võimalikult terviklikku nn 
fondihotelli teenust - riskihaldus, vastavuskontroll, dokumendihaldus, administreerimine, 
raamatupidamine, osanike registri pidamine, transfer agent teenus. 

!   Fonditeenused võiksid kuuluda e-residentsuse programmi vihmavarju alla, seeläbi 
saaksid nad suuremat rahvusvaheliselt tähelepanu ehk see oleks üheks klientideni 
jõudmise kanaliks.  

!   e-residentsuse programm hõlmab kuut valdkonda: e-residentsuse registreerimine, e-
residentidele suunatud teenuste arendus, teenuste kvaliteet ja tugi, riskihaldus ja turve, 
õiguskeskkonna arendamine, turundus ja kommunikatsioon. Viidatud fonditeenused 
võiksid olla hõlmatud enamikuga nendest valdkondadest. Teenuste arendamise 
koostöö FE ja riigiga (MKM/EAS?). 

!   Töögrupp peaks teenuste eesmärgid ja sisu piisavalt täpselt määratlema, pärast mida 
saaks leida lahendusi nende teenuste e-residentsuse programmi lõimimiseks. 
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Peamised tegevused 2014-2015 
Valdkond Tegevus 

Finants  
infotehnoloogia 

!   Fintech ettevõtted: kontaktvõrgustiku ja sidemete loomine 
väljaspool Eestit, eelkõige UK suunal. 

!   Fintech startupid:  
–  kontaktide loomine 
–  FE pakutavate võimaluste tutvustamine,  
–  tehnoloogia- ja juhtimisalane nõustamine,  
–  osalemine erinevates startup programmides Eestis ja UK-s 

!   Fintech Startup Bootcamp – London (terve tsükkel aasta 
jooksul) 

!   Fintechathlon – London 
!   Startup WiseGuys  
!   Garage48 
!   Level39 – London 

!   Tihe koostöö aasta läbi UK saatkonna ja UKTIga 
!   Ridamisi erinevaid kontakte  / üksikisikuid / konverentse 
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Peamised tegevused 2015 
Valdkond Tegevus 

Finants  
infotehnoloogia 

 
!   Jätkuv kontaktide ja võimaluste loomine,  
!   Eesti ja siinsete fintech ettevõtete tutvustamine: 

–  Startup Fintech Bootcamp uus voor 
–  StartupWiseGuys uus voor 
–  Koostöö UK Leedsi piirkonnaga 
–  UK saatkonna ja UKTI jätkuvad kontaktid (just praegu on 

Eestis UK pangandus, trade&investment ja fintech 
delegatsioon) 

–  Finextra jt konverentsid fintech teemal 
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Peamised tegevused 2015 
Valdkond Tegevus 

Finants  
infotehnoloogia 

 
!   Fintech ettevõtete koondamisel, nende huvide esindamisel 

ja ettevõtete aitamisel Eestist väljapoole on palju 
potentsiaali. 

–  Finantsvaldkonna IT ettevõtete aitamine on rohkem ITL 
rida, FinanceEstonia fookus peaks olema fintech 
ettevõtete aitamine 

!   Pikas perspektiivis oleks töörühmast liikmetele palju kasu - 
õigete kontaktide väärtus on fintech maailmas äärmiselt 
oluline 

!   Esimene uue perioodi tegevus – saada kokku Eesti fintech 
ettevõtete nimekiri, statistika, huvid, vajadused 

!   Seejärel tuleb koostada FE väärtuspakkumine neile 
ettevõtetele ning teha korralik selgitus-/müügitöö 

!   Selle kõige jaoks on väga teretulnud selle töörühma 
aktiivsed eestvedajad 
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       Revisjonikomisjoni arvamus 
15:05 – 15:10   Aastaaruande 2014 kinnitamine  
15:10 – 15:30   Ülevaade klastri rahastamise perioodist 2012-2015 

       Ülevaated valdkondade tegevustest: 
15:30 – 15:45   Kapitaliturud 
15:45 – 16:00   Rahvusvaheline privaatpangandus 
16:00 – 16:15   Fondid 
16:15 – 16:30   Finants IT 
16:30 – 16:55   Inimvara  
16:55 – 17:00   Tugiteenused 
17:00 – 17:15   Ühisrahastus 
17:15 – 17:30   2015 aasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamine 
17:30 – 17:45   Uute juhatuse liikmete valimine 
17:45 – 18:00   Muud teemad 
18:00 – 19:00   Networking 
 

 
 

 
Aare Tammemäe 
Anu Müürsepp 
Anu Müürsepp 
 
Anu Müürsepp 
Aare Tammemäe 
 
Ülo Kallas 
Gunnar Toomemets 
Paavo Põld 
Margus Simson 
Kaido Kaljulaid 
Aare Tammemäe 
Anu Müürsepp 
Anu Müürsepp 
Aare Tammemäe 
Aare Tammemäe 
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FinanceEstonia valdkondade ülevaade 
Valdkond Tegevus 

Inimvara 

 
!   Alguses laiapõhjalised regulaarsed koosolekud 
!   Arutelu peamistest tegevussuundadest: 

–  laiem hariduspoliitika,  
–  kõrgharidus sh rakenduskõrgharidus, bakalaureus ja 

magister 
–  koolitus 

!   Pärast soovide ja võimaluste kaalumist juhatuses, jäi sõelale 
magistrikava www.ttu.ee/mfea  

!   Magistrikava arendamisel osales enamus FE-lastest, aga ka 
paljud teised, kokku 50 inimest. Ettevalmistus kestis 1,5 aastat 

!   Eelmisel nädalal kaitsesid oma magistritöid esimesed 
lõpetajad (väga head!); 

!   Kuna Eestis toimus vahepeal haridusreform, siis hetkel on 
magistrikava varjusurmas; 
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FinanceEstonia valdkondade ülevaade 
Valdkond Tegevus 

Inimvara 
Hetkeseis 
!   Pärast ühiste jõududega tehtud õppekava kavandamist, läks 

tehniline töö peamiselt ülikooli;  
!   Laiem kõrgkoolide vaheline koostöö takistatud eelkõige riigi 

hariduspoliitikast tulenevalt; 
!   Ressurssi meil FE haarde laiendamiseks sel alal pole; 
!   Valmis sektori inimvara uuring 
 
Tulevik 
!   Õppekava arendamisel ja vastuvõtu uuesti käivitamisel on 

ilmselt vaja ülikoolivälist abi, mis sõltub tugevalt arengutest 
ülikoolis; 

!   Oluliselt vaja tugevdada kõrgkoolide ja tööandjate koostööd; 
!   On juba alanud koos- ja ühistoimetamine Teenusmajanduse 

kojaga. Selliselt võikski jätkata, täpsustades teemasid ja 
haaret. 

 



TARTU ÜLIKOOLI MAJANDUSTEADUSKONNA 
UURIMUSTÖÖ:  

 
 

EESTI FINANTSSEKTORI INIMVARA SEISUND, 
EESTI FINANTSSEKTORI INIMVARA 
SEISUND, TULEVIKUVAJADUSED JA  

ARENDAMINE 
FinanceEstonia Üldkoosolek 2015 

Kaido Kaljulaid 



Eesti finantssektori ettevõtete arvu kasv: 
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Statistikaameti andmetel seisuga 
01.06.2014: 

!   Finantssektoris tegutsevaid organisatsioone 4845:  

!   Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms. finantsvahenditesse (1696) 
!   Valdusfirmad (1273) 
!   Finantsvahenduse abitegevusega tegelevad ettevõtted (646) 
!   Muud mujal liigitamata finantsteenuste osutajad (436) 
!   Muud laenuandmisega tegelevad ettevõtted (335) 
!   Kindlustuse abitegevusega tegelevad ettevõtted (203) 
!   Pandimajad (163) 
!   Rahaloomeasutused (36) 
!   Kapitalirendiga tegelevad ettevõtted (19) 
!   Kindlustusega tegelevad ettevõtted (19) 
!   Pensioni- ja investeerimisfondid 
!   Fondide valitsemisega tegelevad ettevõtted (19) 
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Tööhõive Eesti finantssektoris  
1991-2013: 

51	  

Allikas:	  autorite	  koostatud	  EesJ	  StaJsJkaameJ	  andmete	  põhjal	  



Euroopa finantssektori hõivatuse tabel: 

Riik	   Finantssektori	  tööhõive	  osakaal	  riigi	  kogu	  tööhõivest	   Osakaal	  kogu	  Euroopa	  finants-‐sektoris	  hõivatute	  arvust	  

Luksemburg	   12,62%	   0,43%	  
Küpros	   5,68%	   0,29%	  
Šveits	   5,58%	   3,48%	  
Malta	   4,89%	   0,12%	  
Iirimaa	   4,73%	   1,26%	  
Island	   4,33%	   0,10%	  
Suurbritannia	   3,97%	   16,56%	  
Austria	   3,51%	   2,07%	  
Belgia	   3,43%	   2,20%	  
Madalmaad	   3,36%	   3,93%	  
Saksamaa	   3,23%	   18,42%	  
Prantsusmaa	   3,21%	   11,70%	  
Kreeka	   3,06%	   1,50%	  
EL-‐28	   2,99%	   91,40%	  
Taani	   2,89%	   1,08%	  
Sloveenia	   2,77%	   0,35%	  
Itaalia	   2,73%	   8,58%	  
Hispaania	   2,73%	   6,64%	  
HorvaaGa	   2,72%	   0,58%	  
Tšehhi	  Vabariik	   2,65%	   1,84%	  
Ungari	   2,32%	   1,32%	  
LäG	   2,31%	   0,29%	  
Poola	   2,28%	   5,06%	  
Slovakkia	   2,19%	   0,73%	  
Norra	   2,16%	   0,78%	  
Soome	   2,15%	   0,73%	  
Rootsi	   2,14%	   1,40%	  
Portugal	   2,03%	   1,22%	  
Bulgaaria	   1,88%	   0,77%	  
EesG	   1,56%	   0,13%	  
Rumeenia	   1,52%	   1,92%	  
Leedu	   1,44%	   0,26%	  
Türgi	   1,19%	   4,23%	  
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Allikas:	  autorite	  koostatud	  EurostaJ	  andmete	  põhjal.	  



Vastavalt REL 2011 andmetele töötas 
Eesti finantssektoris: 

Kokku 9723 inimest: 
!   Mehi 2859 
!   Naisi 6864 

Neist: 
!   Kõrgharidusega 71,6% 
!   Keskharidusega 27,6% 

*Sealjuures on finantssektoris töötavate kõrgharidusega meeste osakaal 
mõnevõrra kõrgem kui kõrgharidusega naiste osakaal, mis on tingitud eelkõige 
naiste kõrgemast osakaalust madalamat kvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel.  
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Naiste osakaal Eesti finantssektoris: 
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Allikas:	  autorite	  koostatud	  EesJ	  StaJsJkaameJ	  andmete	  põhjal)	  



Naistöötajate osakaal finantssektoris 
Euroopa riikide lõikes 2013: 
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Allikas:	  autorite	  koostatud	  EurostaJ	  andmete	  põhjal	  



Nominaalne ja ostujõu standardi alusel 
korrigeeritud keskmine kuupalk: 

Riik/regioon	  

Keskmine	  brutokuupalk	  finants-‐	  ja	  kindlustustegevuses	  

Kõik	   Mehed	   Naised	  

EL-‐27	   3520	  (3479)	   4346	  (4271)	   2770	  (2759)	  

EL-‐15	   3829	  (3662)	   4574	  (4395)	   3087	  (2932)	  

EesG	   1385	  (2035)	   2043	  (3000)	   1148	  (1686)	  

Bulgaaria	   634	  (1421)	   764	  (1713)	   578	  (1294)	  

Luksemburg	   5479	  (4567)	   6190	  (5160)	   4587	  (3824)	  

Šveits	   6147	  (4607)	   7135	  (5347)	   4847	  (3632)	  

Norra	   6004	  (4202)	   7121	  (4985)	   4898	  (3428)	  
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Allikas:	  autorite	  koostatud	  EurostaJ	  andmete	  põhjal.	  



Kasvava vajadusega finantssektori 
spetsialistide ja juhtide järjestus skoori 

alusel: 
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Allikas:	  autorite	  koostatud	  



Eesti finantssektori jaoks relevantsete 
ülikoolide ja õppeprogrammide järjestus:  
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Allikas:	  autorite	  koostatud	  



Finantssektoris töötamiseks olulisemate 
kogemuste järjestus: 

59	  

Allikas:	  autorite	  koostatud	  



Finantssektoris töötamiseks vajalike 
teadmiste järjestus:  
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Allikas:	  autorite	  koostatud	  



Finantssektoris töötamiseks vajalike 
oskuste järjestus: 
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Allikas:	  autorite	  koostatud	  



Finantssektori jaoks oluliste võimete ja 
omaduste järjestus:  
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Allikas:	  autorite	  koostatud	  



Eesti finantssektori spetsialistide 
pädevuste ja isikuomadustega 

seonduvad probleemid: 

Probleemid	   Vastuste	  arv	  
Osakaal	  vastajate	  

arvust	  

liialt	  teoreeGlised	  teadmised	  
15	   75%	  

üldised	  ja	  pinnapealsed	  teadmised	  
15	   75%	  

puudulik	  võõrkeelte	  oskus	  
6	   30%	  

puudulik	  kirjalik	  ja	  suuline	  väljendusoskus	  
6	   30%	  

kõrge/madal	  enesehinnang	  
6	   30%	  

puudulikud	  infotehnoloogilised	  oskused	  
5	   25%	  
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Allikas:	  autorite	  koostatud	  



Probleemide kirjeldus õppejõudude 
poolt: 

!   Ebapiisavad matemaatilised ja infotehnoloogilised oskused 

!   Liialt teoreetilised, üldised ja pinnapealsed teadmised 

!   Vähene motiveeritus, passiivsus (bakalaureuse astme üliõpilaste 
passiivsus auditoorse töö käigus, avatud ülikooli magistriõppe 
üliõpilased on palju aktiivsemad, teadlikumad ja motiveeritumad) 

!   Ülikoolis õppimise (eelkõige ülikoolis käimise) asemel töötatakse 
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Finantssektori konkurents spetsialistide 
ja juhtide pärast: 

!   Suuremates ettevõtetes on suhteliselt suure voolavuse tõttu püsiv 
nõudlus madalama astme spetsialistide järele, kuhu kandideerijatel 
pole aga enamasti erialast kvalifikatsiooni ja töökogemust.  

!   Juhtivspetsialiste ja juhte arendatakse välja suuremates ettevõtetes 
madalama taseme spetsialistide hulgast ning ettevõtte karjäärimudel 
näeb paljus ette, et isik kasvaks madalama taseme positsioonilt 
kõrgemale.  

!   Tulevikus võivad probleemid tekkida seoses spetsialistide sotsiaalsete 
omaduste arendamisega. Viimased ei väljendu ainult suhtlemis- ja/või 
koostöö oskuses, vaid olulisteks oskusteks on ka enesejuhtimine, 
stressi juhtimine, vaimse tasakaalu säilitamise oskus 
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Tähelepanu väärivate õppeainete ja 
teemade järjestus: 
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Allikas:	  autorite	  koostatud	  



Tähelepanu väärivate finantsalaste 
teadmise ja oskuste järjestus:  
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Allikas:	  autorite	  koostatud	  



Tähelepanu väärivate finantsväliste 
teadmise ja oskuste järjestus:  
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Allikas:	  autorite	  koostatud	  



Finantssektori tööhõive kokkuvõte 

!   Finantssektori ettevõtete arv kasvab 

!   Hõivatute arv suhtes riigi keskmisega kasvab, aga EL võrdluses väga 
madal 

!   Naiste osakaal EL suurim 

!   Palgatase keskmisest ligi 3 ja suurematest ligi 5 korda madalam 
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Tööjõu vajaduse kokkuvõte 

!   Vajadust nähakse nõustajate ja analüütikute järgi, need ametid mida 
ei saa tehnoloogia asendada 

!   Oluliseks peetakse praktilisi kogemusi finantsvaldkonnas ja 
projektitöös 

!   Teadmistes hinnatakse finantsturu toodete ja regulatsiooni tundmist 

!   Tähtsamad oskused on suhtlemisoskus ja finantstulemuslikkuse 
hindamine  
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Materjali kvaliteet 

!   Ebapiisavad ja pinnapealsed teadmised 

!   Vähene motiveeritus ja passiivsus 

!   Madal sotsiaalsete omaduste tase 

!   Õppimise asemel töötatakse 
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Päevakord 
Päevakorra punkt 
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Esitaja 

14:00 – 14:30   Kogunemine 
14:30 – 14:40   Juhatuse esimehe avasõna 
14:40 – 14:55   Ülevaade 2014. aasta tegevusaruandest 
14:55 – 15:05   Revisjonikomisjoni volituste pikendamine 

       Revisjonikomisjoni arvamus 
15:05 – 15:10   Aastaaruande 2014 kinnitamine  
15:10 – 15:30   Ülevaade klastri rahastamise perioodist 2012-2015 

       Ülevaated valdkondade tegevustest: 
15:30 – 15:45   Kapitaliturud 
15:45 – 16:00   Rahvusvaheline privaatpangandus 
16:00 – 16:15   Fondid 
16:15 – 16:30   Finants IT 
16:30 – 16:55   Inimvara  
16:55 – 17:00   Tugiteenused 
17:00 – 17:15   Ühisrahastus 
17:15 – 17:30   2015 aasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamine 
17:30 – 17:45   Uute juhatuse liikmete valimine 
17:45 – 18:00   Muud teemad 
18:00 – 19:00   Networking 
 

 
 

 
Aare Tammemäe 
Anu Müürsepp 
Anu Müürsepp 
 
Anu Müürsepp 
Aare Tammemäe 
 
Ülo Kallas 
Gunnar Toomemets 
Paavo Põld 
Margus Simson 
Kaido Kaljulaid 
Aare Tammemäe 
Anu Müürsepp 
Anu Müürsepp 
Aare Tammemäe 
Aare Tammemäe 
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FinanceEstonia valdkondade ülevaade 
Valdkond Tegevus 

Tugiteenused 
 
 

      2013 
!   Koondati esmakordselt detailne Eesti tugiteenuste 

turuülevaade.  

!   FinanceEstonia tegevuse tulemusena toodi turule uus 
teenusepakkuja, Location Consultancy. Tegemist oli 
esimese antud sektori ettevõttega, kelle igapäevategevus 
keskendub vaid välisinvesteeringute Eestisse toomisele. 

 
      2014 
!   Sisend e-residentsuse projekti 
!   Poliitikasoovituste väljatöötamine 
!   Baltikumi tasandil kohtumised investoritega (TSSC Baltic 

Roundtable) 
!   Koostöös EAS’ga Eesti kui tugiteenuste sihtkohariigi 

tutvustamine 
 
 
 



Päevakord 
Päevakorra punkt 
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Esitaja 

14:00 – 14:30   Kogunemine 
14:30 – 14:40   Juhatuse esimehe avasõna 
14:40 – 14:55   Ülevaade 2014. aasta tegevusaruandest 
14:55 – 15:05   Revisjonikomisjoni volituste pikendamine 

       Revisjonikomisjoni arvamus 
15:05 – 15:10   Aastaaruande 2014 kinnitamine  
15:10 – 15:30   Ülevaade klastri rahastamise perioodist 2012-2015 

       Ülevaated valdkondade tegevustest: 
15:30 – 15:45   Kapitaliturud 
15:45 – 16:00   Rahvusvaheline privaatpangandus 
16:00 – 16:15   Fondid 
16:15 – 16:30   Finants IT 
16:30 – 16:55   Inimvara  
16:55 – 17:00   Tugiteenused 
17:00 – 17:15   Ühisrahastus 
17:15 – 17:30   2015 aasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamine 
17:30 – 17:45   Uute juhatuse liikmete valimine 
17:45 – 18:00   Muud teemad 
18:00 – 19:00   Networking 
 

 
 

 
Aare Tammemäe 
Anu Müürsepp 
Anu Müürsepp 
 
Anu Müürsepp 
Aare Tammemäe 
 
Ülo Kallas 
Gunnar Toomemets 
Paavo Põld 
Margus Simson 
Kaido Kaljulaid 
Aare Tammemäe 
Anu Müürsepp 
Anu Müürsepp 
Aare Tammemäe 
Aare Tammemäe 
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FinanceEstonia valdkondade ülevaade 
Valdkond Tegevus 

Ühisrahastus !   Töörühma loodi 2015 märts 
 
!   Töörühma juht on Merit Lind, Advokaadibüroo Deloitte Legal 

vandeadvokaat 
 
!   Esimene ülesanne on hea tava põhimõtete ja nende 

kontrollimehhanismide väljatöötamine; 
 
!   Hea tava loomise eesmärgiks on koostada turuosalistega 

koostöös instrument, millega ühisrahastusplatvormid saaksid 
liituda. Välja tuleb töötada ja avaldada teatud protseduurid jt 
andmed veebis või perioodiliselt kontrolli teostavale isikule – 
MTÜ-le FinanceEstonia. Turuosaliste huvi hea tavaga liitumise 
vastu tuleneb soovist saavutada suuremat usaldusväärsust. 
Pikemas perspektiivis võimaldab see välja arendada 
ühisrahastuse assotsiatsiooni ning teha koostööd teiste riikide 
assotsiatsioonidega. 

 

 



Päevakord 
Päevakorra punkt 
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Esitaja 

14:00 – 14:30   Kogunemine 
14:30 – 14:40   Juhatuse esimehe avasõna 
14:40 – 14:55   Ülevaade 2014. aasta tegevusaruandest 
14:55 – 15:05   Revisjonikomisjoni volituste pikendamine 

       Revisjonikomisjoni arvamus 
15:05 – 15:10   Aastaaruande 2014 kinnitamine  
15:10 – 15:30   Ülevaade klastri rahastamise perioodist 2012-2015 

       Ülevaated valdkondade tegevustest: 
15:30 – 15:45   Kapitaliturud 
15:45 – 16:00   Rahvusvaheline privaatpangandus 
16:00 – 16:15   Fondid 
16:15 – 16:30   Finants IT 
16:30 – 16:55   Inimvara  
16:55 – 17:00   Tugiteenused 
17:00 – 17:15   Ühisrahastus 
17:15 – 17:30   2015 aasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamine 
17:30 – 17:45   Uute juhatuse liikmete valimine 
17:45 – 18:00   Muud teemad 
18:00 – 19:00   Networking 
 

 
 

 
Aare Tammemäe 
Anu Müürsepp 
Anu Müürsepp 
 
Anu Müürsepp 
Aare Tammemäe 
 
Ülo Kallas 
Gunnar Toomemets 
Paavo Põld 
Margus Simson 
Kaido Kaljulaid 
Aare Tammemäe 
Anu Müürsepp 
Anu Müürsepp 
Aare Tammemäe 
Aare Tammemäe 



FE 2015 eelarve ettepanek 
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	  Eelarve	  2015	  	   31.10.2014	  
kinnitatud	  ea	  

18.06.2015	  
muudatus	  
eeepanek	  

erinevus	  

EAS	  klastriprojekJ	  rahastus	  kuni	  30.06.2015	   100	  000	  €	  	   100	  000	  €	  	   0	  €	  
	  Liikmetasud	   50	  000	  €	  	   50	  000	  €	  	   0	  €	  
	  	  	  	  	  	  sh	  täiendav	  liikmetasu	  250	  eur	   	  	   9	  000	  €	  	   	  	  
	  Pangaliidu	  toetus	  	   3	  000	  €	  	   	  -‐	  	  	  	  €	  	   -‐3	  000	  €	  
Tallinna	  EWevõtlusameJ	  toetus	  	   13	  000	  €	  	   13	  000	  €	  	   0	  €	  
Turundusteenuste	  müük	  	   66	  000	  €	  	   13	  550	  €	  	   -‐52	  450	  €	  
TULUD	  KOKKU	   232	  000	  €	  	   185	  550	  €	  	   -‐46	  450	  €	  

KULUD	   	  	   	  	   	  	  
Valdkondade	  arendus	   -‐12	  000	  €	   -‐6	  000	  €	   6	  000	  €	  
Uuringud	   -‐5	  000	  €	   0	  €	   5	  000	  €	  
VõrgusJk	  ja	  ühisturundus,	  sh	  konverentside	  
korraldus	   -‐67	  000	  €	   -‐6	  000	  €	   0	  €	  

ProjekJjuhJmine	   -‐65	  000	  €	   -‐50	  000	  €	   15	  000	  €	  
MiWeabikõlblikud	  kulud,	  sh	  finantskulu	  ja	  rmp	   -‐6	  000	  €	   -‐11	  000	  €	   -‐5	  000	  €	  
KULUD	  KOKKU	   -‐155	  000	  €	   -‐134	  000	  €	   21	  000	  €	  



FinanceEstonia 2015 tegevuskava 
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!Valdkond! !Tegevus! !Vastutaja!
!Kõik!valdkonnad! Organisatsiooni*edaspidise*arengu*tagamine *juhatus*(J),*tegevjuht*(TJ)

*Turustatistika*koondamine*ja*kodulehel*avaldamine* *valdkonnajuhid*(VJ),*TJ
*Koostöö*teiste*esindusorganisatsioonidega* *VJ,*J,*TJ
*Valdkonna*jaoks*olulistel*üritustel*osalemine* *VJ
*Seadusandluse*väljatöötamises*valdkonnapõhise*sisendi*andmine* *VJ,*J,*liikmed

!Privaatpangandus! *Sisend*Välismaalaste*Seaduse*muutmiseks* *VJ,*TJ
*Turuinfo*koondamine*2X*aastas* *TJ
*Privaatpankurite*atesteerimissüsteemi*eelanalüüs* *VJ,*TJ
*Pärimise*maksustamine* *VJ,*TJ

!Kapitaliturud! *Koalitsioonilepingusse*läinud*punktide*elluviimine* *VJ,*TJ
*Uuring**riigiettevõtete*aktsiate*viimisest*börsile* *VJ,*TJ

Ühisrahastus! *Töögrupi*käivitamine*ja*Hea*Tava*väljatöötamine* *VJ,*TJ
Inimvara Inimvara*uuringu*järelduste*avaldamine*meedias VJ,*TJ
Võrgustik!ja!turundus Kliendiürituste*korraldamine*ja*selleks*vahendite*leidmine *VJ,*J,*TJ

FinanceEstonia*Foorum*2015*korraldamine *VJ,*J,*TJ
FinanceEstonia*Dialoque*korraldus *VJ,*J,*TJ
Kodulehe*uuendamine*vahendite*kaasamise*korral TJ,*J
Igakuise*infokirja*väljaandmine TJ
Kodulehe,*Twitter*ja*LinkedIn*konto*kasutamine TJ

Projektjuhtimine Klastri*tegevuse*tagamine TJ
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FinanceEstonia aastaaruande 2014 
kinnitamine 

 
 
Kinnitada FinanceEstonia 2015 
eelarve muudatus ja 
tegevuskava. 
 

Ettepanek hääletuseks Hääletuse tulemus  
(info lisatakse peale koosolekut) 

Poolt Vastu Kokku1 Era-
pooletu 

	  

1	  Kokku	  hääleõiguslikke	  kohalviibinud	  liikmeid	  



Finantstulem 2012-2015 prognoos 
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	  	   	  2	  012	  	  	  	  	   	  2	  013	  	  	  	  	   	  2	  014	  	  	  	  	   	  2015	  juuni	  	   	  2015	  p	  	   	  2016	  p	  	  

	  Tulud	  	   	  166	  539	  	  	  	  	   	  322	  140	  	  	  	  	   	  256	  001	  	  	  	  	   	  68	  391	  	  	  	  	   	  140	  000	  	  	  	  	   	  75	  000	  	  	  	  	  

	  Kulud	  	   	  (222	  186)	  	  	  	  	  (379	  889)	  	  	  	  	  (242	  980)	  	  	  	   	  (60	  831)	  	  	  	   	  (120	  000)	  	  	  	   	  (65	  000)	  	  	  	  

	  Tulem	  	   	  (55	  647)	  	  	  	   	  (57	  749)	  	  	  	   	  13	  022	  	  	  	  	   	  7	  560	  	  	  	  	   	  20	  000	  	  	  	  	   	  10	  000	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  Liikmemaks	  	   	  47	  250	  	  	  	  	   	  47	  250	  	  	  	  	   	  48	  500	  	  	  	  	   	  40	  000	  	  	  	  	   	  43	  000	  	  	  	  	   	  65	  000	  	  	  	  	  
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Klastrite uue perioodi (2014-2020) määrus  

Tingimused 
!   Maksimaalne summa 600,000 eur 
!   50% EAS & 50% omafinantseering 
!   Projektijuhi tasu ligikaudu 3,000 eur 
!   Eelnõustamine lõpeb 14.august. 
!   Taotluste esitamine kuni 24.august.  
    Taotlusi hindab vähemalt 2 anonüümset eksperti.  
!   Põhisõnumid:  

–  nutikas spetsialiseerumine 
–  rahvusvahelistumine 
–  võrgustumine 
–  jätkusuutlikkus 
–  lisandväärtuse kasv – uus periood on tulemuspõhine, 

mida mõõdetakse jooksvalt. Kasvu kohta aruandluse 
pidamise kohustus on ettevõtetel 

–  EAS hakkab regulaarselt vestlema, lisaks 
FinanceEstoniale, ka FE liikmetega 
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Klastrite uue perioodi (2014-2020) määrus  

 
Teha juhatusele ülesandeks 
valmistada ette taotlus EAS-le 
klastrite uue perioodi rahastamise 
taotlemiseks, juhul kui on olemas 
vastav projektijuht ja on piisavalt 
huvitatud liikmeid. 

Ettepanek hääletuseks Hääletuse tulemus  
(info lisatakse peale koosolekut) 

Poolt Vastu Kokku1 Era-
pooletu 

	  

1	  Kokku	  hääleõiguslikke	  kohalviibinud	  liikmeid	  



Päevakord 
Päevakorra punkt 
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Esitaja 

14:00 – 14:30   Kogunemine 
14:30 – 14:40   Juhatuse esimehe avasõna 
14:40 – 14:55   Ülevaade 2014. aasta tegevusaruandest 
14:55 – 15:05   Revisjonikomisjoni volituste pikendamine 

       Revisjonikomisjoni arvamus 
15:05 – 15:10   Aastaaruande 2014 kinnitamine  
15:10 – 15:30   Ülevaade klastri rahastamise perioodist 2012-2015 

       Ülevaated valdkondade tegevustest: 
15:30 – 15:45   Kapitaliturud 
15:45 – 16:00   Rahvusvaheline privaatpangandus 
16:00 – 16:15   Fondid 
16:15 – 16:30   Finants IT 
16:30 – 16:55   Inimvara  
16:55 – 17:00   Tugiteenused 
17:00 – 17:15   Ühisrahastus 
17:15 – 17:30   2015 aasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamine 
17:30 – 17:45   Uute juhatuse liikmete valimine 
17:45 – 18:00   Muud teemad 
18:00 – 19:00   Networking 
 

 
 

 
Aare Tammemäe 
Anu Müürsepp 
Anu Müürsepp 
 
Anu Müürsepp 
Aare Tammemäe 
 
Ülo Kallas 
Gunnar Toomemets 
Paavo Põld 
Margus Simson 
Kaido Kaljulaid 
Aare Tammemäe 
Anu Müürsepp 
Anu Müürsepp 
Aare Tammemäe 
Aare Tammemäe 
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Juhatuse liikmete määramine  

Rahuldada järgmiste juhatuse liikmete 
tagasiastumise avaldused: 

 
! Andrus Treier, avaldus 11.06.2015 

   omal soovil seoses liikme organisatsioonist  
   lahkumisega 
 
! Toomas Vitsut, avaldus 17.06.2015 
   omal soovil seoses liikme  
   organisatsioonist lahkumisega 
   
 
  

Ettepanek hääletuseks Hääletuse tulemus  
(info lisatakse peale koosolekut) 

Poolt Vastu Kokku1 Era-
pooletu 

	  

1	  Kokku	  hääleõiguslikke	  kohalviibinud	  liikmeid	  
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Juhatuse liikmete määramine  

! Valida juhatusest tagasiastuva liikme 
Andrus Treieri asemel uueks KredExi 
esindajaks FinanceEstonia juhatuses 
Lehar Kütt, KredExi juhataja, alates 
18.06.2015 kuni 20.06.2017. Alus: 
Lehar Kütt avaldus 12.06.2015. 

! Valida juhatusest tagasiastuva liikme 
Toomas Vitsuti asemel uueks Tallinna 
Linnavalitsuse esindajaks 
FinanceEstonia juhatuses Taavi Aas, 
Tallinna Linnavalitsuse abilinnapea, 
alates 18.06.2015 kuni 20.06.2017. 
Alus: Taavi Aas avaldus 17.06.2015. 

Ettepanek hääletuseks Hääletuse tulemus  
(info lisatakse peale koosolekut) 

Poolt Vastu Kokku1 Era-
pooletu 

	  

1	  Kokku	  hääleõiguslikke	  kohalviibinud	  liikmeid	  
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Juhatuse liikmete määramine  

 
! Valida uueks juhatuse liikmeks Dmitri 

Laus, Admiral Markets AS juhatuse 
liige, alates 18.06.2015 kuni 
20.06.2017. Alus: avaldus 15.06.2015. 

! Valida uueks juhatuse liikmeks Kaido 
Saar, BigBank AS juhatuse esimees, 
alates 18.06.2015 kuni 20.06.2017. 
Alus: avaldus 16.06.2015 

Ettepanek hääletuseks Hääletuse tulemus  
(info lisatakse peale koosolekut) 

Poolt Vastu Kokku1 Era-
pooletu 

	  

1	  Kokku	  hääleõiguslikke	  kohalviibinud	  liikmeid	  
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Juhatuse uus koosseis 

 
! Valida uueks juhatuse liikmeks Dmitri 

Laus, Admiral Markets AS juhatuse 
liige, alates 18.06.2015 kuni 
20.06.2017. Alus: avaldus 15.06.2015. 

! Valida uueks juhatuse liikmeks Kaido 
Saar, BigBank AS juhatuse esimees, 
alates 18.06.2015 kuni 20.06.2017. 
Alus: avaldus 16.06.2015 

Ettepanek hääletuseks Hääletuse tulemus  
(info lisatakse peale koosolekut) 

Poolt Vastu Kokku1 Era-
pooletu 

	  

1	  Kokku	  hääleõiguslikke	  kohalviibinud	  liikmeid	  
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Juhatuse uus koosseis kuni 20.06.2017 

Liikmed 15   

!   Aare Tammemäe 
!   Enn Listra 
!   Dmitri Lauš 
!   Kaarel Ots 
!   Kaido Kaljulaid 
!   Kaido Saar 
!   Kristjan Lepik 
!   Lehar Kütt 
!   Peeter Saks 
!   Priit Põldoja 
!   Raino Paron 
!   Ranno Tingas 
!   Rauno Klettenberg 
!   Reimo Hammerberg 
!   Taavi Aas 

 
 



Päevakord 
Päevakorra punkt 
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Esitaja 

14:00 – 14:30   Kogunemine 
14:30 – 14:40   Juhatuse esimehe avasõna 
14:40 – 14:55   Ülevaade 2014. aasta tegevusaruandest 
14:55 – 15:05   Revisjonikomisjoni volituste pikendamine 

       Revisjonikomisjoni arvamus 
15:05 – 15:10   Aastaaruande 2014 kinnitamine  
15:10 – 15:30   Ülevaade klastri rahastamise perioodist 2012-2015 

       Ülevaated valdkondade tegevustest: 
15:30 – 15:45   Kapitaliturud 
15:45 – 16:00   Rahvusvaheline privaatpangandus 
16:00 – 16:15   Fondid 
16:15 – 16:30   Finants IT 
16:30 – 16:55   Inimvara  
16:55 – 17:00   Tugiteenused 
17:00 – 17:15   Ühisrahastus 
17:15 – 17:30   2015 aasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamine 
17:30 – 17:45   Uute juhatuse liikmete valimine 
17:45 – 18:00   Muud teemad 
18:00 – 19:00   Networking 
 

 
 

 
Aare Tammemäe 
Anu Müürsepp 
Anu Müürsepp 
 
Anu Müürsepp 
Aare Tammemäe 
 
Ülo Kallas 
Gunnar Toomemets 
Paavo Põld 
Margus Simson 
Kaido Kaljulaid 
Aare Tammemäe 
Anu Müürsepp 
Anu Müürsepp 
Aare Tammemäe 
Aare Tammemäe 



 Võlglased 
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2014 võlglased 
3	  000€	   

2015 võlglased 
5	  000	  €	   
 

  PIKAAJALISED 
VÕLGLASED 2 aastat     

        

1 Aktors OÜ Neeme Org 2 000 €  

2 Executive Lab Search OÜ Heli Zilensk 2 000 €  

3 Liige palus ajapikendust 2 000 €  

        
  KOKKU   6 000 €  
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Juhatusele volituste määramine  

 

 
 

Anda juhatusele volitused liikmete ja 
toetajaliikmete, kellel on täitmata 
liikmemaksu tasumise kohustus, 
väljaarvamiseks ja tasumata kohustuse 
menetlemiseks. 

Ettepanek hääletuseks Hääletuse tulemus  
(info lisatakse peale koosolekut) 

Poolt Vastu Kokku1 Era-
pooletu 

	  

1	  Kokku	  hääleõiguslikke	  kohalviibinud	  liikmeid	  
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Liikmemaksu määramine  

 

 
 

 

Teisel poolaastal FE liikmeks astunud 
isikutel tuleb tasuda liikmemaksu vaid 
teise poolaasta eest, st poole ulatuses. 

Ettepanek hääletuseks Hääletuse tulemus  
(info lisatakse peale koosolekut) 

Poolt Vastu Kokku1 Era-
pooletu 

	  

1	  Kokku	  hääleõiguslikke	  kohalviibinud	  liikmeid	  
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Liikmemaksu määramine  

 

 
 

 

Kehtestada täiendav liikmemaks aastaks 
2015 summas 250 eurot. 

Ettepanek hääletuseks Hääletuse tulemus  
(info lisatakse peale koosolekut) 

Poolt Vastu Kokku1 Era-
pooletu 

	  

1	  Kokku	  hääleõiguslikke	  kohalviibinud	  liikmeid	  



!   Missioon: FinanceEstonia on finantssektori esindusorganisatsioon, mille eesmärgiks on 
luua täiendavaid võimalusi liikmetele ning toetada majanduse arengut läbi valdkonna 
rahvusvahelistumise, innovatsiooni võimaldamise ja kapitali kättesaadavuse parandamise 

!   Fookusvaldkonnad: Finantsturu areng ja Finantsteenuste eksport 
 
!   Finantsturu arengu peaeesmärk on kasv ja tasakaalustatud areng ning kapitali sügavuse 

suurendamine Eesti ettevõtete paremaks kasvu finantseerimiseks. 
!   Jätkutegevused:  

–  Toetada kõrgema potentsiaaliga riigiettevõtete aktsiate viimisest börsile.Tuua välja 
ettepanekud ning mõjuanalüüs valimi ettevõtete kohta, kes oleksid sobilikud nii 
kapitali kaasamise kui investorite huvi poolest 

–  Propageerida riigiettevõtete võlakirjade avalikke emissioone 
–  Jätkata valitsuse ja riigikogu suunal teavitustööd kapitaliturgude olulisusest, igas 

valitsusprogrammis peavad olema sees kapitaliturgude toetamise initsiatiivid 
–  Toetada oma ettepanekutega Euroopa Liidu initsiatiivi kapitaliturgude liidu loomisest 
–  Investeerimispiirangute vähendamine pensionifondidele, et võimaldada seeläbi tõsta 

pensionifondide Eestisse investeerimise osakaalu 
–  Eesti fondifondi loomine, mis investeeriks allfondidesse (private equity, venture 

capital) 
–  Toetada erasektori initsiatiivi tuua turule jaeinvestoritele mõeldud investeerimistooteid 
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 FE strateegia 2020 (1) kinnitatud juhatuses 2014 



!   Finantsteenuste ekspordi peaeesmärk on suurendada ekspordi mahu kasvu. Selleks 
luua Eestis vähemalt 100 kõrge lisandväärtusega tugi- ja finantsteenuste ettevõtet/
üksust, milles töötab kokku vähemalt 2 500 töötajat (30 000 EURi aastapalgaga) ning 
kasvatada fondide ja privaatpankade juhtimise all oleva vara maht 10 mlrd euroni.  

!   Eesti on Baltikumi piirkonna liider tugi- ja finantsteenuste valdkonnas. 
 
!   Jätkutegevused: 

–  Panustada turupraktika ja -reeglite arendamisse, mis tagaks selguse, läbipaistvuse 
ning seeläbi panustada Eesti finantskeskkonna tuntuse ja reputatsiooni kasvu 

–  Tuua Eestisse Privaatpanganduse maailmas tunnustatud tegija operatsioonid 
–  Luua oma seminare sihtriikidesse (Skandinaavia, Lääne-Euroopa, SRÜ), mis 

aitaks leida potentsiaalseid kliente 
–  Teha kogu privaatpanganduse sektorit ühendav privaatpanganduse 

turundusmaterjal / tootepakett enimlevinud kliendisegmentidele 
–  Eesti finantssektorile on tagatud vajalikul hulgal sobiva taseme ja struktuuriga 

töötajate juurdevool ja koolitus nende karjääriredelil liikumiseks 

!   Jätkata tegevust finantssektori esindusorganisatsioonina!  
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 FE strateegia 2020 (2) 



 
 

KOHTUMISENI! 
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