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❑ Ühistuliste rahaasutuste definitsioonidest

❑ Ühistuliste rahaasutuste erisustest

❑ Ühistulistest rahaasutustest maailmas ja Euroopas

❑ Hoiu- laenuühistutest Eestis

❑ HLÜ Liidu ettepanekud edasiseks

Hoiu-laenuühistud kui ühistulised rahaasutused 



❑ Krediidiühistud (krediidi- või finantsühistud või hoiu-laenuühistud) 

on ühistulised rahaasutused, mis on 

❑ tarbijate omanduses olevad mittetulunduslikud 

finantsühistud, 

❑ mis edendavad rahalist kaasatust vähe teenindatud  

kogukondades, 

❑ pakkudes oma liikmetele taskukohaseid ja 

❑ kergesti mõistetavaid finantstooteid. 

Hoiu-laenuühistud kui ühistulised rahaasutused 
Credit unions (credit- / financial cooperatives or savings and loan associations)



❑ Krediidiühistud on liikmetele kuuluvad, demokraatlikult juhitud 

finantsasutused, mille liikmed ei nõua üldjuhul intressitulu 

investeeringutelt. 

❑ Tulud edastatakse pigem liikmetele-omanikele kui välisinvestoritele. 

❑ Krediidiühistute missioon on edendada säästlikkust ja pakkuda 

krediidile juurdepääsu oma liikmetele minimaalsete vahenditega. 

❑ Krediidiühistute juhtidele makstakse „õiglast“ tasu ja „direktorid“ on 

üldjuhul vabatahtlikud. 

❑ Hoolimata konsolideerimisest jäävad krediidiühistud suhteliselt 

väikesteks, kohaliku kontrolli all olevateks ühistulisteks

rahaasutusteks. 

Krediidiühistute erinevused investoritele kuuluvatest 

finantsasutustest 



Allikas: https://www.woccu.org/our_network/global_reach

Ühistulised rahaasutused maailmas/ 
Global Credit Union Network 2021



Allikas: https://www.woccu.org/about/history
Best available data based on responses from member and non-member credit unions to WOCCU's annual survey of credit union associations and WOCCU program offices worldwide.

Krediidiühistu liikmeid maailmas 1995 - 2021

Krediidiühistuid maailmas 1995 - 2021

https://www.woccu.org/about/history


Source: Statistical Report, World Council of Credit Unions, Inc.

Allikas: https://www.woccu.org/our_network/global_reach

Global Credit Union Network (savings and loans) 

2012-2021



Allikas: https://www.woccu.org/our_network/global_reach



❑ Euroopas on ligi 4000 krediidi- ja finantsühistut enam kui 9 

miljoni liikmega

❑ Tegemist on ainulaadse ettevõtlusvormiga, mis rõhutab 

inimeste abistamist, võimaldab krediidi- ja finantsühistutel 

teenindada tagasihoidlike vahenditega inimesi sageli 

piirkondades, mida nende panganduskolleegid ei soovi 

teeninda. 

Krediidi- ja finantsühistud Euroopas
Credit unions (credit cooperatives or savings and loan associations)



Global Credit Union Network 2021 / EUROPE

Allikas: https://www.woccu.org/our_network/global_reach ** Penetration rate is calculated by dividing the total number of reported credit union members by the 
economically active population age 15–64 years old.



Allikas: https://www.woccu.org/our_network/global_reach



Allikas: https://www.woccu.org/our_network/global_reach



HOIU-LAENUÜHISTU SEADUS (Eesti)

VASTU VÕETUD 09.02.1999

§ 3. Hoiu-laenuühistu mõiste

(1) Hoiu-laenuühistu on finantseerimisasutus, mille peamine ja püsiv tegevus on käesoleva seaduse §-s 6 
nimetatud tehingute tegemine.

(2) Hoiu-laenuühistu on tulundusühistu.

§ 6. Hoiu-laenuühistu tehingud

(1) Hoiu-laenuühistu peamine ja püsiv tegevus on oma liikmetega järgmiste tehingute tegemine:

1) hoiustamistehingud hoiuste ja muude tagasimakstavate rahaliste vahendite kaasamiseks;

2) laenutehingud, sealhulgas tarbijakrediit, hüpoteeklaenud ja faktooring;

3) liisingutehingud;
4) Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Majanduspiirkonna lepinguriigi asutatud sihtasutuste, struktuurifondide, 

makseagentuuride või teiste sarnaste isikute poolt pakutavate tagatiste, garantiide, toetuste ja sihtotstarbeliste 

tagasimakstavate rahaliste vahendite kaasamine ja nende vahendamine;

5) krediidiasutuse, finantseerimisasutuse või kindlustusandja poolt pakutavate tagatiste, garantiide ja muude 

tagasimakstavate rahaliste vahendite kaasamine ja nende vahendamine;

6) nõustamine majandustegevust puudutavates küsimustes;

7) muud tehingud, mis on sisult sarnased käesoleva lõike punktides 1–6 loetletud finantsteenustega.

(2) Kindlaksmääramata isikute ringile võib hoiu-laenuühistu osutada:

1) valuutavahetusteenuseid;

2) rahasiiret ning teisi makseteenuseid vastavalt makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses sätestatule.
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Allikas: Eesti Pank
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Hoiuste tagamine Eestis: HLÜd ja pangad

SA Hoiuste Tagamise Fond 2002

Fond tagab HLÜ Liidu ühistute

liikmete hoiused kuni

20 000 euro ulatuses. 

Tagatakse liikmete hoiuseid ainult

nendes liikmesühistutes, mis on HT 

Fondiga lepingu sõlminud ja teevad

sellesse regulaarseid makseid.

Kambja, Kehtna, Saaremaa, Põlvamaa ja Maaelu

Edendamise HLÜ liikmete omad

Hoiuste Tagamise Fond 1998 / 

Tagatisfond 2002

Avalikkuselt kaasatud  hoiused on 

tagatud 100% ulatuses kuid mitte

rohkem kui 100 000 eurot.

Allikas: https://pangaliit.ee/lisainfo/hoiuste-tagamine ja https://hoiu-laenu.ee/sa-hoiuste-tagamise-fond/

HLÜS § 27 1 (1) HLÜ peab paigutama

vähemalt 5 protsenti oma liikmete hoiuste

summast nõudmiseni hoiusena Eesti või teise

lepinguriigi krediidiasutusse.
Hoiu- laenuühistud

Liikmetelt kaasatud hoiused

Hoiuste

tagamine

ei

laiene

https://pangaliit.ee/lisainfo/hoiuste-tagamine
https://hoiu-laenu.ee/sa-hoiuste-tagamise-fond/


13 300 000 000

91 001 915

Eesti pangad Eesti HLÜ

Hoiused Eesti pankades ja HLÜdes 31.12.2022 (eurot)

Allikad: Eesti Pank ja https://www.fi.ee/et/uudised/hoiuste-kiire-kasv-eestis-moodas



HLÜ Liidu arutelu ettepanekud järelevalve ja uute võimalike 

regulatsioonide teemadel 28.10.2022:

1. kehtiv hoiu-laenuühistute seadus, selle toimimine;

2. ametiasutuste tööst olemasolevate regulatsioonide täitmisel, sh tänane tegevuslubade

andmise kord;

3. senise järelevalve asjakohasus;

4. auditeerimine, sh sise- ja väliskontroll;

5. Eesti Panga statistika, sh juurdepääs andmetele ja avalikustamine; statistilise info

kasutamine sektori monitooringus;

6. äriregistri andmete adekvaatsus (sh majandusaasta aruannete esitamine);

7. hoiuste tagamine (tagatisfondi küsimus ja hüpoteegid);

8. hoiu-laenuühistute võrdne kohtlemine pankadega, sh ligipääs pankadevahelisele

rahaturule ja tehingutele keskpangaga, samuti arveldus- ja maksetehingute pakkumisel;

9. hoiu-laenuühistute liikmete õiguste edasivolitamise küsimus.



Tänan!
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