
 
 

       
 

Eesti Maksekeskkonna Foorum 

17. jaanuar 2018 kell 10:30-12:30  

Ministeeriumite Hoone/Rahandusministeerium (esimene korrus ruum „Kask/Kõiv) 

 

NB! Erandkorras on muutunud koosoleku asukoht: MINISTEERIUMITE HOONE asub aadressil Suur-

Ameerika 1 ehk samas kohas kus asus endine Rahandusministeeriumi hoone.  

 

Koosoleku päevakorra ettepanek 
 

0. Sissejuhatus ja päevakorra kinnitamine  

1. Uue makseteenuste direktiiviga (PSD2) kaasnevate muudatuste jõustumine Eestis /ca 45 minutit/ 

PSD2 muudab kliendi digitaalse tuvastamise oluliselt turvalisemaks ja loob keskkonna, kus pangaklient 

võiks tänu uutele makseteenustele saada läbi ühe mobiilirakenduse turvaliselt hallata oma eri pankades 

asuvaid pangakontosid: näha vajalikku kontoteavet ja algatada makseid. Muudatuste eesmärk on kaitsta 

tarbijaid tõstes makseteenuste turvalisust ja soodustada innovatsiooni luues võrdsed konkurentsi-

tingimused makseteenuste osutajate vahel.  

Rahandusministeerium selgitab, millised on ülevõetud õiguslikud normid, millega ja mis ajaraamis tuleb 

arvestada nii makseteenuste pakkujatel kui ka tarbijatel ja ettevõtetel.  

Fookusarutelu taust: tarbijate turvalisuse tõstmine tähendab, et digitaalse tuvastamise lahendus, kus klient 

kasutab plastikul või paberil  paroolikaarti, tuleks lõpetada.  

MKFi liikmetel palutakse arutleda, kuidas tagada sujuv üleminek turvalisematele kliendi tuvastamise ja 

makse kinnitamise lahendustele.  

2. Ülevaade elektrooniliste makseteenuste ja sularaha kasutamisest Eestis /ca 45 minutit/  

Eesti elanikkonna finantskäitumise uuringu tulemused näitavad jätkuvad internetikaubanduse ja uudsete 

makselahenduste kasutamise kasvu, olulisemaks on muutunud ka soov kiiremate (st minutite jooksul 

toimuvate) riigisiseste pankadevaheliste maksete järele. Sularaha kasutamise vähenemise trend Eesti 

elanike seas jätkub, samas on selge, et sularahavabaks ühiskonnaks elanikud veel valmis ei ole. Küll aga 

pooldab enamus inimestest kassas tasutava ostusumma ümardamist ning 1- ja 2sendiste vähendamist 

raharingluses.  

Eesti Pank teeb ülevaate Turu-uuringute ASi poolt septembris 2017 läbi viidud Eesti elanikkonna 

finantskäitumise ja Euroopa Keskpanga poolt avaldatud majapidamiste sularahakasutuse uuringute 

tulemustest.  

Fookusarutelu taust: Eestis pankadevaheliste välkmaksete kasutuselevõtmine ja inimeste muutuvad harjumused 

sularaha kasutamisel mõjutavad nii uute makselahenduste loomist kui ka raharinglust laiemalt.  

MKFi liikmetel palutakse arutleda, milliseks võiks tulevikus kujuneda elektrooniliste makselahenduste ja 

sularaha kasutamine Eestis, millised on ootused makseteenuste pakkujatele ning keskpangale. 

3. Aktuaalsed arvelduste valdkonna teemad Euroopast ja Eestist /ca 15 minutit/ 

Välkmaksete kiire rakendamine ja uute makseteenuste (PSD2: maksealgatus- ja kontoteabe teenus) 

turuletoomine on võrdväärselt tähtsad teemad nii Eestis kui ka Euroopas. Olulist rõhku pannakse 

koostalitlusele ja sellele, et tulevikus oles võimalik uusi makseteenuseid kasutada üleeuroopaliselt.  

https://www.google.ee/maps/place/Ministeeriumite+Hoone/@59.4268325,24.7376268,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x46929499bcfd8a75:0xe503edbc7c90c25b!2sSuur-Ameerika+1,+10129+Tallinn!3b1!8m2!3d59.4268325!4d24.7398208!3m4!1s0x46929499a5148e69:0x7bb190c8a9668c00!8m2!3d59.4268475!4d24.7396574?hl=et


Eesti Pank annab lühiülevaate 28. novembril 2017 toimunud ERPB (Euro Retail Payments Board) ja EFIP 

(European Forum for Innovation in Payments – ERPB ja riiklike foorumite koostöövõrgustik) koosolekute 

olulisematest teemadest ja mõjust Eesti maksekeskkonnale. 

MKFi liikmetel palutakse võtta ülevaade teadmiseks.  

4. Eesti Maksekeskkonna Foorumi tulevikuplaanide arutelu /ca 15 minutit/ 

ERPB ja riiklike foorumite koostöövõrgustiku loomise ning mitmete riigisisest koordinatsiooni vajavate 

teemade taustal tutvustab Eesti Pank esialgset ettepanekut:  

- seoses MKFi prioriteetidega 2018. ja 2019. aastaks;  

- korraldada MKFi all töögrupp, arutamaks kitsamas ringis teemasid, mille osas on vaja pankade ja 

teiste makseteenusepakkujate vahel kujundada tarbijate hüvanguks ühisseisukohti (n ühine 

strateegia paroolikaartide kaotamise või välkmaksete süsteemiga liitumise osas). 

MKFi liikmetel palutakse peale koosolekut kirjalikult esitada omapoolsed põhjalikumad arvamused ja 

seisukohad.  

 

Täpsustavate küsimuste korral palun pöörduda Rainer Olt’i (668 0815, rainer.olt@eestipank.ee) või Enn 

Riisalu (611 6567, riisalu@pangaliit.ee) poole. 

 

 

www.pangaliit.ee/maksefoorum 
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