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Hoiu-laenuühistud on üheks ühistulise liikumise vormiks, mille eesmärk on pakkuda 

finantsteenuseid oma liikmetele. Hoiu-laenuühistute jaoks on hoiused olulised rahavoogude 

juhtimisel ning jätkusuutlikuse tagamisel ja annavad võimaldavad panustada kogukonna 

arengusse. Hoiu-laenuühistud maksavad hoiustelt kõrgemat intressi kui seda teevad 

kommertspangad. Varasematest uurimustes on hinnatud hoiu-laenuühistute jätkusuutlikkust 

finantssuhtarvude põhjal ning seda ei ole tehtud hoiuse mahtude võtmes. Magistritöö eesmärk on 

välja selgitada hoiuse mahtusid mõjutavad poliitilised ja majanduslikud tegurid Eesti 

hoiu- laenuühistutes. Magistritöös kasutati andmekogumismeetodina statistilisi andmebaase ning 

ankeetküsitlust, mille valimiks olid Eesti Hoiu-laenuühistu Liitu kuuluvate ühistute liikmed. 

Andmete analüüsimisel on kasutatud nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset analüüsimeetodit. 

Ankeetküsitlusele vastanud ühistu liikmed leiavad, et Eestis ei peaks hoiu-laenuühistud olema 

seadusandlikult nii reguleeritud ning poliitika ei tohiks mõjutada hoiustamist. Ankeetküsitlusele 

vastanud inimestest 53% leiab, et hoiused peaksid olema tagatud vähemalt 30 000 euro ulatuses 

ning 10% leiab, et hoiused peaksid olema tagatud võrdselt tagatisfondi seaduses sätestatud 

summas. Eesti Hoiu-Laenuühistu Liitu kuuluvad ühistud pakuvad hoiustele 3% kuni 5,5% aastast 

intressimäära. Hoiu-laenuühistute hoiused moodustavad kõigest 0,5% kogu hoiuste mahust.  

Märksõnad: hoiu-laenuühistu, säästmine, hoius 
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Credit unions are one form of cooperative movement that aims to provide financial services to its 

members. For credit unions deposits are important in managing cash flows, ensuring sustainability, 

and enabling them to contribute to the development of the community. Credit Unions pay higher 

interest rates on deposits than commercial banks. Previous studies have assessed the sustainability 

of credit union based on financial ratios and this has not been done before in terms of deposit 

volumes. The aim of the master's thesis is to find out the political and economic factors influencing 

the volume of deposits in Estonian credit unions.In the master's thesis, statistical databases and a 

questionnaire were used as the data collection method, the sample of which was the members of 

the cooperatives belonging to the Estonian Union of Credit Cooperatives. Cooperatives belonging 

to the Estonian Union of Credit Both qualitative and quantitative analysis methods have been used 

to analyze the data. The members of the union, who responded to the survey believe that Estonia 

should not be so regulated by law and the policy should not affect storage. 53% of the respondents 

to the questionnaire think that deposits should be guaranteed in the amount of at least 30,000 euros 

and 10% believe that deposits should be guaranteed equally in the amount provided by the 

Guarantee Fund Act. Cooperatives belonging to the Estonian Credit Union offer an annual interest 

rate of 3% to 5.5% on deposits. Deposits of credit union make up only 0.5% of the total volume 
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SISSEJUHATUS 

 

Viimastel aastatel on hoiu-laenuühistuid kajastatud meedias nii positiivses kui negatiivses 

võtmes. 2021. aasta alguses tõi ühe hoiu-laenuühistuga toimuv kaasa palju meediakajastusi 

ning seda eelkõige negatiivses võtmes. Rahandusministeerium alustas 2020. aastal 

seaduseelnõuga, mille eesmärk on eelnõu kohaselt hoiu-laenuühistute tegevuse läbipaistvuse 

suurendamine ning ühistu liikmete tõhusama kaitse tagamine. Paljude inimeste jaoks on 

hoiu-laenuühistute puhul positiivseks pooleks eelkõige hoiustelt makstav oluliselt kõrgem 

intressimäär võrreldes kommertspankadega. 

Eestis on loodud Hoiu-laenuühistute Liit, mis koondab seitset Eestis tegutsevad hoiu-

laenuühistut ning on täisliige nii Euroopa hoiu-laenuühistute koostöövõrgustiku kui ka Hoiu-

laenuühistute Maailmanõukoguga.  

Magistritöö aktuaalsus seisneb selles, et viimastel aastatel on palju räägitud, kuidas 

erasäästud on oluliselt kasvanud. See paneb aga hoiustajad/investeerijad otsima paremaid 

võimalusi, kuidas oma raha tulusamalt hoiustada. Eestis tegutsevad hoiu-laenuühistud, kes 

maksavad hoiuste pealt kõrgemat intressi kui on seda kommertspankade jooksva konto või 

hoiuse eest makstav intress. Eestis kuuluvad finantsinspektsiooni järelevalve alla vaid 

suuremad hoiu-laenuühistud, mis on aga võrreldavad aga väiksemate pankadega. 2021. 

aastast peavad need ühistud, kelle liikmete arv on üle 3000 või hoiuste maht üle 5 miljoni 

eurot, taotlema panga tegevusloa. Hoiu-laenuühistutele rakendatakse lisaks hoiu-laenuühistu 

seadusele veel krediidiasutuste seadust ning krediidiandjate ja -vahendajate seadust. 

Kõrgema tulukusega kaasneb aga suurem investeerimise risk, kuna hoiu-laenuühistute 

hoiused on tagatud 20 000 euro ulatuses. Kõrgemast intressist hoolimata on hoiu-

laenuühistute hoiuste osatähtsust kogu hoiuste mahust madal ning hoiu-laenuühistud peavad 

leidma võimalusi oma hõlvatuse tõstmiseks ning hoiuse mahtusid mõjutavad tegurid panema 

tööle enda kasuks.  

Magistritöö uudsus seisneb selles, et hoiu-laenuühistud ei kuulu finantsinspektsiooni 

järelevalve alla, kuid sellest hoolimata on hoiu-laenuühistutel on kohustus esitada igakuiselt 

Eesti Pangale bilanss ning iga kvartali järgselt kasumiaruanne. Väiksemad hoiu-

laenuühistud ei kuulu seaduselt tulenevalt Eestis finantsinspektsiooni järelevalve alla ning 
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seetõttu puuduvad neile ühistutele konkreetsed seadusest tulenevad nõuded erinevateks 

kontrollimehhanismideks, mis võib inimestes tekitada negatiivseid hoiakuid. Hoiu-

laenuühistutes on hoiused olulised rahavoogude juhtimiseks ning finantsteenuste 

pakkumisel. Hoiused võimaldavad hoiu-laenuühistutel panustada kogukonna arengusse ning 

teha investeeringuid, sealhulgas ka laenude näol, ettevõtluse edendamiseks. Varasemalt ei 

ole Eestis akadeemilistes uurimistöödes hoiu-laenuühistuid analüüsitud hoiuse mahtusid 

mõjutavate tegurite poliitiliste ja majanduslike tegurite võtmes. Martin Loimet on 2014. 

aastal enda magistritöös käsitlenud hoiu-laenuühistutega liitumise motiive ning andnud 

soovitused ühistute tuntuse suurendamiseks. Kristel Kilk on 2015. aastal enda koostatud 

lõputöös uurinud Eesti hoiu-laenuühistute jätkusuutlikkust ja andnud hinnangu 

finantssuhtarvude põhjal.  

Magistritöö probleem on, et milline on hoiu-laenuühistute roll ühiskonnas? Milline on 

hoiuse olemus ja mis eristab hoiuseid investeerimised? Millised tegurid mõjutanud hoiuse 

mahtusid? Millised on Eesti hoiu-laenuühistute hoiuseid mõjutavad poliitilised tegurid? 

Millised on Eesti hoiu-laenuühistute hoiuseid mõjutavad majanduslikud tegurid? 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada hoiuse mahtusid mõjutavad poliitilised ja 

majanduslikud tegurid Eesti Hoiu-laenuühistutes.  

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded:  

1. Selgitada hoiu-laenuühistute rolli ühiskonnas. 

2. Anda ülevaade hoiuse olemusest. 

3. Selgitada välja hoiuse mahtusid mõjutavatest tegurid. 

4. Anda ülevaade uurimustöö andmetest ja metoodikast. 

5. Analüüsida poliitilisi ja majanduslike tegureid, mis mõjutavad Eesti hoiu-

laenuühistutes hoiuse mahtusid.  

Magistritöö esimeses peatükis defineeritakse teemaga seotud olulisemad mõisted, sh hoiu-

laenuühistu, säästmine ja hoius. Hoiu-laenuühistute rolli kirjeldamiseks ühiskonnas antakse 

ülevaade hoiu-laenuühistute funktsioonidest, võrreldakse erinevusi kommertspankadega 

ning selgitatakse hoiu-laenuühistu eesmärke. Hoiuse olemuse kirjeldamiseks antakse 

ülevaade säästmise olemusest, hoiuse ja investeerimise erinevustest ning hoiuse 

vajalikkusest hoiu-laenuühistutes. Varasemate uurimuste põhjal selgitatakse välja 

olulisemad hoiuse mahtusid mõjutavad poliitilised ja majanduslikud tegurid ning nende 
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mõju hoiuste mahtudele. Teoreetilises käsitluses on peamiselt tuginetud EBSCO ja Google 

Scholar andmebaasidest kättesaadavatele teadusartiklitele ning hoiu-laenuühistuid 

käsitlevatele kirjandusele ning uurimustele.  

Magistritöö teises peatükis antakse ülevaade töö koostamisel kasutatud uurimismetoodikast, 

kirjeldatakse uuringu läbiviimise protsessi ja valimi moodustamist. Töö empiirilises osas 

kirjeldatakse andmete kogumise ja töötlemise meetodeid. Hoiu-laenuühistute liikmetega 

läbiviidud elektroonilise ankeetküsimustiku abil selgitatakse välja Eesti hoiu-laenuühistutes 

hoiuse mahtusid mõjutavad poliitilised ja majanduslikud tegurid. Analüüsimeetodina 

kasutatakse nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset uurimismeetodit. Uuringu andmed saadakse 

statistilistest andmebaasidest, seadusandlusest ning läbiviidud ankeetküsitluste tulemustest. 

Teaduskirjanduses välja toodud hoiuse mahtusid mõjutavaid tegureid liikmete seas 

läbiviidud küsitluses saadud vastustega ning statistiliste näitajatega. 
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1. HOIUSTE OLEMUS HOIU-LAENUÜHISTUTES 

 

1.1. Hoiu-laenuühistute roll ühiskonnas 

 

Üheks majandusliku ühistegevuse liikumise võimalikuks vormiks on hoiu-laenuühistud, 

mille peamiseks eesmärgiks on oma liikmete majanduslik toetamine. Eesmärgi 

saavutamiseks pakutakse finantsteenuseid ühistu liikmetele soodsatel tingimustel: kõrget 

intressi hoiustelt ning madalat intressi laenudelt. Majandusliku ühistegevuse eeliseks on 

madalamad kulud ning seeläbi kättesaadavamad teenused liikmetele. Selleks, et paremini 

mõista hoiu-laenuühistu tegevuse eesmärki, on vajalik selgitada ühistute rolli ühiskonnas.  

Hoiu-laenuühistute ajalugu on saanud alguse 19. sajandil, mil loodi kahte tüüpi 

institutsioonid: Schulze-Delitzschi ja Raiffeiseni krediidiühingud. Poliitik ja kohtunik 

Hermann Schulze-Delitzsch asutas 1850. aastal esimese linnakrediidikooperatiivi ning 

Lääne-Rheinlandi linnapea Friedrich Wilhelm Raiffeisen asutas 1864, aastal esimese maaelu 

krediidiühistu. Krediidiühistud olid koondunud neile isikutele, kes kannatasid 19. sajandi 

Saksamaa majandusmuutuste tõttu raskustes. Rajatud institutsioonide põhieesmärk oli 

kaasata välisvahendeid kogukondadesse, kes neid vajasid, kuid mitte heategevuslike 

annetustena, vaid laenudena, mis tuli tagasi maksta. Schulze-Delitzschi ja Raiffeiseni 

krediidiühinguid peetakse tänapäevaste hoiu-laenuühistute eelkäijateks. (McKillop, Wilson 

2011: 81) 

Varasemas teaduskirjanduses on hoiu-laenuühistuid käsitletud mitmete autorite poolt. 

Kõikides käsitlustes on välja toodud ühistulik identiteet, väärtus ja põhimõtted. Ühistut saab 

mõista kui tema liikmete moodustatud majanduslikku- ja sotsiaalset organisatsiooni, kus 

kõik liikmed on nõus investeerima ühistu osakapitali. Järgnevalt on välja toodud hoiu-

laenuühistute käsitlus seadusandluses ning mõningate autorite poolt läbiviidud uurimustes. 

Hoiu-laenuühistu seaduse kohaselt on hoiu-laenuühistu finantseerimisasutus, mille peamine  

tegevus on seaduse §-s 6 nimetatud tehingute tegemine: hoiustamistehingud, laenu- ja 

liisingutehingud, nõustamine ja muud tegevused (Hoiu-laenuühistu seadus 1999, § 6). 
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Varasemas kirjanduses on erinevad autorid defineerinud hoiu-laenuühistuid erinevatest 

aspektidest lähtuvalt, ent samal ajal kandes edasi ühtset mõtteviisi ühistulisest liikumisest. 

Tabelis 1 on esitatud mitmete autorite artiklites käsitletud hoiu-laenuühistu definitsioonid.  

Tabel 1. Hoiu-laenuühistu definitsioonid erinevate autorite käsitluses (ICA 2022; Jasevičienė 

jt 2014; Anania, Gikuri 2015; Bwana, Mwakujonga 2013; Maia jt 2019; Henock 2019; Stevenson 

2020; Adusei jt 2020)  

Autor Definitsioon 
ICA (2022)  ühistu all saab mõista iseseisevat ühendust, mis koosneb isikutest, kes on 

ühinenud vabatahtlikult. Ühiselt omatava ja demokraatlikult kontrollitud 
ettevõtte kaudu täidetakse oma majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised 
vajadused ja püüdlused 

Jasevičienė jt (2014) HLÜ-d on finantsvahendusasutused, mis meelitavad isikutelt sääste.  
Asutustel on omavahel ühiseid jooni ning toetust ja laenuraha pakutakse 
ainult oma liikmetele 

Anania, Gikuri (2015) HLÜ on ühistu, mille eesmärk on ergutada oma liikmeid säästma, luues ja 
kogudes seeläbi kapitali, mida seejärel laenatakse liikmetele mõistliku 
intressiga 

Bwana, Mwakujonga 
(2013) 

HLÜ on vabatahtlikest liikmetest juhitud ühendused, mille liikmed 
regulaarselt koondavad oma sääste, mis tagavad hiljem liikmetele laenu, 
mida on võimalik kasutada mitmel otstarbel. Hoiu- ja laenuühistu 
asutamise peamine idee on soodustada säästmist ja teha liikmetele laen 
kättesaadavaks 

Maia jt (2019) HLÜ saab pidada rahandusmaailma oluliseks sektoriks, kuna need on 
ülemaailmselt tuntud ettevõtetena, mis kuuluvad liikmetele, kes saavad 
olulist kasu 

Henock (2019) HLÜ on mittetulunduslikud mikrokrediidiasutused (MFI), mida omavad 
ja kontrollivad nende liikmed. Need on loodud säästmise edendamiseks ja 
liikmetele õiglase ja mõistliku intressimääraga laenu pakkumiseks 

Stevenson (2020) HLÜ on liikmetele kuuluvad mittetulunduslikud üksused, mis pakuvad 
liikmetele hüvitisi dividendide ja madalamate laenuintresside kujul 

Adusei jt (2020) mikrokrediidiasutusi (MFI), sealhulgas ka hoiu-laenuühistuid, teatakse 
tihti vaeste ja rahaliselt tõrjutute rahalise kaasatuse edendamise kanalitena 

 

Kõik eelpool väljatoodud autorid rõhutavad enda välja toodud definitsioonides, et hoiu-

laenuühistutega liitumine ja sinna kuulumine on vabatahtlik ning kõigil liikmetel on otsuste 

üle võrdne kontroll. Finantsteenuseid, nii hoiustamist kui ka laenamist, pakutakse eranditult 

vaid oma liikmetele. Mitmed autorid on välja toonud aspekti, et liikmetele säästude 

kogumine on oluline kapitali loomiseks ning mõistliku intressiga teistele liikmetele 

laenamiseks.  

Erinevalt pangandussektorist ei ole hoiu-laenuühistu eesmärk ainult finantsteenuste 

pakkumine. Hoiu-laenuühistutel on oluline roll kogukonnas, kus ühistu on rajatud ning tihti 

põhineb see roll sotsiaalsetel aspektidel. Adusei jt (2020) on välja toonud asjaolu, et hoiu-

laenuühistud võimaldavad pakutavaid teenuseid liikmetele, kes asuvad majandusspektri 
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madalaimas otsas ning keda traditsiooniline pangandussüsteem väldib sellistel põhjustel 

nagu elujõuetus, tagatise puudumine ja usaldusväärse krediidiajaloo puudumine (Adusei jt 

2020: 711). McKillop ja Wilson (2015) on artiklis välja toonud, et hoiu-laenuühistud 

panevad rõhku sotsiaalse kapitali loomisele: klientidele, kes on ühtlasi ka nende liikmed, 

ning kogukonnale, kus nad tegutsevad. (McKillop, Wilson 2015: 3). 

Jasevičienė jt (2014) on rõhutanud, et hoiu-laenuühistud peavad järgima aluspõhimõtteid: 

vastastikune abi, vabatahtlikkus, demokraatlik valitsemine, sotsiaalne panus ning koostöö. 

Nimetatud põhimõtted annavad hoiu-laenuühistutele võimaluse eristuda teistest 

finantseerimisasutustest ja seeläbi silma paista. (Jasevičienė jt 2014: 121) 

Varasemates uurimustes on autor välja toonud mitmeid aspekte, miks hoiu-laenuühistud ei 

ole võrreldavad tavapäraste finantsasutustega. Suurimaks erinevuseks on organisatsiooni 

asutamine, kuna ühistu rajamise eesmärk on ühiste huvide ja eesmärkidega inimeste 

koondumine ühtseks organisatsiooniks. Järgnevalt on välja toodud McKillop ja Wilsoni 

poolt käsitletud peamised aspektid, mis eristavad hoiu-laenuühistuid teistest 

organisatsioonidest.  

McKillop ja Wilson on välja toonud mitmed aspektid, mille poolest hoiu-laenuühistud 

teistest finantsasutustest eristuvad (McKillop, Wilson 2015: 79):  

1. Hoiu-laenuühistud ei saa piirangute tõttu teha äri avalikkusega, mis tuleneb 

põhikirjalisest nõudest teenida liikmeskonda, mida iseloomustab ühine side. 

2. Hoiu-laenuühistuid peetakse sageli heas positsioonis olevat selleks, et pakkuda 

finantsteenuseid neile, kes on kõrvale jäetud tavapäraste finantsasutuste poolt.  

3. Hoiu-laenuühistud on paljudes riikides maksuvabad, kuna selline staatus on 

põhjendatud nende rolliga finantsteenuste osutamisel tagasihoidlike vahenditega 

inimestele. 

4. Hoiu-laenuühistud kui mittetulundusühingud, ei pea samaaegselt rahuldama 

erinevaid klientide vajadusi ja aktsionäride kasumiootusi. 

Hoiu-laenuühistud teenivad oma liikmeid, kes täidavad samal ajal aktsionäride rolli ning 

kasum suunatakse ühistu tegevuse arendamiseks. Hoiu-laenuühistute maksuvabastus sõltub 

riiklikest piirangutest ning sellest, kuidas seadusandlikult toetakse ühistegevust.  

McKillop ja Wilson (2015) on enda artiklis välja toonud hoiu-laenuühistute tunnused, mis 

eristavad neid teistest finantsorganisatsioonidest. Peamised tunnused on ühine side, 
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majandusdemokraatia, hoiu-laenuühistute mantra ning visioon sotsiaalsest vastutusest. 

Tabelis 2 on välja toodud peamised erinevused hoiu-laenuühistute ja pankade vahel.  

Tabel 2. Hoiu-laenuühistu ning kommertspankade peamised erisused (McKillop, Wilson 

2015: 24) 

Märksõna Hoiu-laenuühistu Kommertspank 

Finantsasutuse 
omanikud 

hoiu-laenuühistud on liikmetele 
kuuluvad ühistud, kus igal liikmel 
(nii säästjal kui laenuvõtjal) on 
asutuse üle üks hääl 

pangad, mida tavaliselt omavad ja 
juhivad väljastpoolt aktsionärid 
proportsionaalselt nende omakapitali 
positsiooniga, kellel on vähene huvi 
asutuse ning selle toodete või teenuste 
kasutajate vastu 

Juhtkond 
toetuvad liikmeskonna hulgast (ja 
nende poolt) valitud vabatahtlikule 
juhatusele 

määratakse pangadirektorid, kes 
esindavad aktsionäre ning saavad selle 
eest hüvitist 

Töötajad värbavad vajadusel vabatahtlikke 
töötajaid 

palkavad eranditult palgalisi töötajaid 

Aktsiad 

ei emiteeri aktsiaid. Tavapäraselt 
alustavad nullkapitaliga ning 
seejärel koguvad aja jooksul 
osakapitali läbi osamaksude ja 
puhaskasumist osa säilitamise 

alustavad aktsiaturult kaasatud 
aktsionäride kapitalist 

Liikmelisuse 
kriteerium 

liikmed on seotud ühise sidemega:  
ühendab teatud kogukonda, kes 
kuuluvad tööstusesse, 
geograafilisse rühma või muul moel 
liikmeskonda 

klientidele ei kehti liikmelisuse 
kriteeriumid 

Kasumi 
teenimine 

ei ole ellu kutsutud kasumi 
teenimiseks. Puhastulu jaotatakse 
liikmetele madalamate 
laenuintresside või kõrgemate 
säästmismäärade (dividendide 
kaudu) pakkumiseks, teenuse 
kvaliteedi (nt mugavuse või 
madalamate tasude)  tõstmiseks või 
suunatakse reservimakseteks 

maksavad (või nõuavad) oma klientidele 
fikseeritud või muutuvaid 
intressimäärasid, sõltumata 
netosissetulekust. Institutsionaalse kasvu 
jaoks osa säilitamisest tekkinud jääk 
jaotatakse aktsionäridele dividendidena 

Sotsiaalne 
vastutus 

tavaliselt seadusandluses 
tunnustatud sotsiaalne eesmärk on 
teenindada inimesi, kes on muidu 
tavapärastest finantsteenustest välja 
jäetud 

sotsiaalne vastutus enamasti puudub 

 

Antud võrdluse põhjal saab välja tuua kõige olulisemad erinevused hoiu-laenuühistute ja 

kommertspankade vahel. Üheks suurimaks erisuseks on kasumi teenimise motiiv. Hoiu-

laenuühistute jaoks ei ole eesmärk teenida kasumit, vaid pakkuda liikmetele paremaid 

intressimäärasid ning kvaliteetsemaid teenuseid. Kommertspankade peamiseks eesmärgiks 

on kasumi teenimine, mis osaliselt makstakse aktsionäridele välja dividendidena. Oluline 

erinevus hoiu-laenuühistute ja kommertspankade vahel on lisaks sotsiaalne vastutus, kus 
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hoiu-laenuühistute eesmärk on pakkuda teenuseid teiste asutuste poolt tõrjututele ent samal 

ajal kommertspankadel sotsiaalne vastutus puudub.  

McKillop ja Wilson on võrdluses välja toonud aspekti, et paljudes riikides tunnustatakse 

sotsiaalset vastutust ning selle eest pakutakse ühistutele maksusoodustust. Lisaks 

sotsiaalsele vastutusele on hoiu-laenuühistutel veel mitmeid olulisi eesmärke, mis 

suurendavad nende rolli ühiskonna toimimises. Järgnevalt on kirjeldatud erinevate autorite 

pool välja toodud eesmärgid, mis kirjeldavad hoiu-laenuühistute rolli ühiskonnas.  

Chepkwei on välja toonud aspektid, miks hoiu-laenuühistutel on ühiskonnas oluline roll 

(Chepkwei 2018: 39): 

1. Hoiu-laenuühistud mängivad olulist rolli riigi majanduses, pakkudes Euroopa 

Liidus miljonitele liikmetele erinevaid teenuseid. 

2. Hoiu-laenuühistud keskenduvad peamiselt konkreetsele turusegmendile, mis on 

tavapäraselt madal- või keskklassi inimesed või keskmise sissetulekuga inimesed, 

kes tegelevad väikese ja keskmise suurusega ettevõttes.  

3. Hoiu-laenuühistutel on oluline roll riigi kaugemates piirkondades asuvatele 

elanikele, pakkudes traditsiooniliste säästu- ja krediiditeenuste kõrval elektroonilisi 

pangatooteid: internetipank ja maksekaarte.  

4. Hoiu-laenuühistud on tihti hästi arenenud ja neil on oluline roll oma liikmete 

majandusliku mõjuvõimu toetamisel.   

Hoiu-laenuühistute üheks eesmärgiks on edendada mikroettevõtlust, töötades välja ja andes 

kehvema krediidivõimekusega ettevõtjatele ja leibkondadele kohandatud mikrolaene 

soodsatel tingimustel selleks, et tegeleda tootliku majandustegevusega. Lisaks 

mikrolaenudele pakuvad paljud hoiu-laenuühistud selliseid teenuseid nagu rahaülekanded, 

mikrokindlustus ja elektrooniline pangandus. (Adusei jt 2020: 711) 

Hoiu-laenuühistutel roll riigi majanduses sõltub liikmete arvust ning hõlvatuse tasemest. 

Mitmetes riikides on hoiu-laenuühistud rajatud eesmärgiga teenindada teiste krediidiasutuste 

poolt tõrjutud liikmeid või kehvema krediidivõimega ettevõtteid selleks, et teha 

finantsteenused neile kättesaadavamaks ning teiselt poolt edendada kohaliku elu. Hoiu-

laenuühistute eesmärk ei ole teenida kasumit, vaid kasum suunatakse liikmete ja kohaliku 

elu heaolu suurendamiseks.  
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Hoiu-laenuühistutel on kõrge konkurentsiga finantsturul oluline roll 

finantsvahendusprotsessides. Hoiu- ja laenuühistute kasvul on  täheldatud mitmekordistavat 

mõju oma liikmetele nii, et nad saavad majanduslikku mõjuvõimu ja investeerivad osa oma 

säästudest kinnisvarasse. (Nkuru 2015 ref Chepkwei 2018: 39) 

Ühine võlakiri on lüli, mis peab eksisteerima kõigi hoiu-laenuühistu liikmete vahel. Selle 

eesmärk on tagada, et liikmed peaksid kinni hoiu-laenuühistu põhimõttetest ja tegutseksid 

usaldusväärselt ja vastutustundlikult. (Fuller 1998: 155). 

Hoiu-laenuühistute eesmärgiks ei ole muid kasumi teenimise motiive, kui ainult tulu 

maksimeerimine liikmete heaolu tagamiseks. Hoiu-laenuühistu moodustavad kaks suurt 

liikmete rühma: hoiustajad ja laenuvõtjad. Mõlemad rühmad on ühistu toimimiseks olulised, 

kuna laenatavate vahendite pakkumise tagavad hoiustajad, kes paigutavad oma säästud hoiu-

laenuühistusse, samal ajal laenuvõtjad on olulised tulu teenimiseks. Mõlema liikmerühma 

eesmärgid on võrdse tähtsusega: hoiu-laenuühistu püüab maksta hoiustelt kõrgeimat tootlust 

ja samal ajal laenudelt võtta madalaimat intressi. (Mercer jt. 2019: 556) 

Hoiu-laenuühistutes on oluline kohelda võrdselt nii hoiustajaid kui laenajaid, sest mõlemad 

grupi liikmed on ühistu jaoks ühtemoodi olulised. Ühistegevuse põhimõtteid väärtustavad 

hoiu-laenuühistute liikmed ühtselt ning kannavad neid väärtusi edasi ka ühistust väljapoole. 

Paljude inimeste jaoks on hoiu-laenuühistuga liitumine väärtuslik seetõttu, et muuta 

finantsteenused kättesaadavamaks. Inimeste võrdne väärtustamine tähtis ning madala 

krediidivõimekusega inimestele finantsteenuste kättesaadavaks muutmine aitab kaasa 

ühiskonna arengule ning tõrjutud elanikkonna ühiskonda paremini integreerimisele. 

Kommertspankade poolt pakutavad finantsteenused ei pruugi aga olla raskesti kättesaadavad 

mitte madala krediidivõimekuse tõttu vaid ka seetõttu, et paljudes riikides ei ole 

kommertspankade teenused maapiirkondades kättesaadavad.  

Maailmapanga (2007) andmetel täidavad hoiu-laenuühistud finantsturul märkimisväärse 

tühimiku. Hoiu-laenuühistud jõuavad klientideni, kes on liiga kõrge riskitasemega, et teised 

finantsasutused oleksid nende teenindamisest huvitatud, kuid on kes sellegipoolest 

vastuvõetavad pangatehingute jaoks (World Bank 2007: 7).  

Jurkonyte ja Vijunas tunnistavad, et hoiu-laenuühistute sektori rangel reguleerimisel, 

usaldusväärsuse suurendamisele suunatud riigipoolsel toetusel on positiivne mõju kogu riigi 

finantssüsteemile (Jurkonyte, Vijunas 2020: 58). 
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Peamiste erinevuste ning positiivse kuvandi kõrval on teadusartiklites autorid käsitlenud  

hoiu-laenuühistute puhul esile kerkivaid probleeme ning edasist uurimist vajavaid 

valdkondi. Uurimuste eesmärk on olnud välja selgitada tarbijate heaolu saavutamise 

võimalused.  

Hoiu-laenuühistu rollis ühiskonnas saab välja tuua ühe probleemse aspektina asutuse 

kuvandi. Peamiselt on kuvand tingitud üldsuse üldisest teadamatusest, miks ja kelle jaoks on 

hoiu-laenuühistud ellu kutsutud. Ühe tegurina saab välja tuua selle, et riiklikud hoiu-

laenuühistute ametiühingud ei ole välja töötanud programmi, millega üldist mõistmise taset 

tõsta (Fuller 1998: 149).  

Rijn on välja toonud, et hoiu-laenuühistutes on lisaks hinnakujundusele oluline uurida teiste 

tegurite mõju tarbijate heaolule. Tarbijasõbralikumate intressimäärade pakkumise kõrval 

võivad hoiu-laenuühistud pakkuda tõenäolisemalt oma liikmetele finantsharidus ja 

- kirjaoskuse nõustamisprogramme. Hoiu-laenuühistud saaksid pakkuda suuremat valikut 

kohandatud tooteid ja teenuseid; säilitada ja avada filiaale ebasoodsamas olukorras ja 

raskustes piirkondades, nagu madala sissetulekuga, maapiirkondades ja mitmekesistes 

kogukondades; pakkuda paremat klienditeenindust ning vältida eriti riskantseid ja 

röövellikke laenuharjumusi, eeldusel, et hoiu-laenuühistud suudavad suurendada oma 

hõlvatuse taset riigis. Nende jõupingutuste mõju kokku leibkondade rahaline, emotsionaalne 

ja psühholoogiline heaolu võib olla tõesti väga hea. (Rijn 2021: 1034) 

Hoiu-laenuühistute eelkäijateks on krediidiühistud, mis loodi 19.sajandil. Hoiu-laenuühistud 

on finantseerimisasutused, mille liikmeteks on vabatahtlikult ühinenud isikud, kes on ühtlasi 

omanikud. Hoiu-laenuühistute eesmärk on pakkuda finantsteenuseid ainult oma liikmetele: 

soodustada säästmist ja teha laen liikmetele kättesaadavaks. Paljudes riikides pakuvad hoiu-

laenuühistud teenuseid liikmetele, kes asuvad majandusspektri madalaimas otsas ning keda 

traditsiooniline pangandussüsteem väldib. Erinevalt kommertspankadest on hoiu-

laenuühistu liikmed ka omanikud ning seetõttu puudub vajadus täita aktsionäride ootuseid. 

Hoiu-laenuühistud ei ole ellu kutsutud kasumi teenimiseks vaid tulud jaotatakse liikmetele 

kas madalamate laenuintressidena või kõrgemate hoiuse intressidena. Hoiu-laenuühistud 

mängivad paljudes riikides olulist rolli riigi majanduses, pakkudes erinevaid teenuseid 

kindlale turusegmendile. Ühistute eesmärk on edendada mikroettevõtlust ning pakkuda 

laenusid selleks, et ettevõtted saaksid tegeleda tootliku majandustegevusega. Hoiu-

laenuühistu üheks eesmärgiks on pakkuda konkurentsi finantsturul. Ühistud tihti pakuvad 
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tavapäraste finantsteenuste kõrval oma liikmetele mitmeid lisandväärtusi pakkuvaid 

tegevusi, näiteks finantskirja oskuse suurendamine. Negatiivse poole pealt saab välja tuua 

probleemse aspekti, et hoiu-laenuühistu kuvandist ei mõista paljud inimesed ning seetõttu 

on vaja seda peetud uurimist vajavaks valdkonnaks.  

 

1.2.  Hoiuse olemus 

 

Hoiust saab sõnastada mitmel erineval viisil, kirjanduses kasutatakse sünonüümidena 

deposiit ja tagatisraha. Hoius oma olemuselt on raha, mida paigutatakse finantsvahendaja 

juurde kogumise eesmärgil. Hoiustamise eesmärk on teenida intressitulu ning seeläbi 

suurendada hoiustatava raha hulka. On oluline mõista, et hoiustamise eelduseks on tulud, 

mis ületavad kulusid ning mida on võimalik suunata hoiustamiseks.  

Säästud pakuvad inimestele tegelikku ja psühholoogilist kindlustunnet ning toimivad 

turvavõrguna ettenägematute sündmuste või majapidamiste ootamatute eelarveliste 

piirangute ajal. Hoiuse olemuse paremaks mõistmiseks ja selle defineerimiseks on eelnevalt 

vajalik selgitada peamist eeldust hoiustamisel: säästmist. Järgnevalt on välja toodud 

erinevate autorite definitsioon säästmisest. 

Säästmist defineeritakse tavaliselt kui jooksva tulu ja jooksva kulu vahet. Kodumaise säästu 

all mõistame kodumaiste (reaal)investeeringute ning kaupade ja teenuste ekspordi-impordi 

saldo vahet (Pikkani, Randveer 1999: 3). 

Keynes defineerib säästmist kui sissetulekute ületamist tarbimisest ja mida tasu eest hoitakse 

pangas. Finantsasutuste, sealhulgas hoiu-laenuühistute, eesmärk on vastu võtta hoiuseid ja 

laenata seda raha vajavatele liikmetele. Hoiused on peamiseks finantsasutuste 

rahastamisallikaks. (Keynes 2018: 36) 

Säästmise puhul on oluline eristada avalik- ja erasäästu. Avalik säästmine on võrdne riigi 

finants- ja mittefinantsvarade netoostu summaga. Majapidamiste säästmine koosneb 

jooksvast sissetulekust, mida leibkonnad säästavad ning ei kuluta tarbimise eesmärgil. 

(Weizsäcker, Krämer 2021:203)  
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Mitmed majandusteadlased on säästmist selgitanud erinevate teooriate põhjal. Olulisemad 

teooriad selleks on elutsükli mudel ning absoluutse sissetuleku teooria. Järgnevalt selgitakse 

mudelite olulisust säästmisele ja hoiustamisele.  

Elutsükli mudel on kaasaegse säästmisteooria keskne idee, kuna see loob olulise seose 

majapidamise ratsionaalse käitumise mikroökonoomika ja säästmismäära 

makroökonoomika vahel. Teooria põhiline arusaam on, et kogusäästmine on kasvavas 

majanduses positiivne, kuna säästvaid nooremaid töötajaid on rohkem ja nende sissetulek on 

suurem kui vanematel pensionäridel, kes säästavad. (Feldstein 1976: 77) 

Kogumise ja kasvumudelite allikaks on säästmine, mis on üheks majanduskasvu- või 

languse põhjuseks. Keynes on selgitanud seda absoluutse sissetuleku teooria põhjal. Keynesi 

väitel toob individuaalse säästu suurenemine kaasa individuaalse kasu. Majanduskirjanduses 

selgitavad paljud uuringud, et sääst on investeeringute allikaks, mille peamiseks  määrajaks 

on sissetulekud. Keynesi teooriat on täiendanud Duesenberry, kes on väitnud, et säästud 

vähenevad sissetulekute vähenemisel kiiremini kui tarbimine ning teisalt säästud kasvavad 

sissetulekute suurenemisel aeglasemalt kui tarbimine. (Doker jt 2016: 276-282) 

Säästmist saab seega mõista kui eratarbimise ülejääki, mida soovitakse hoiustada tulevikus 

tarbimiseks. Säästmine on pikaajaline protsess, mille peamiseks eelduseks on stabiilsed ja 

piisavad sissetulekud, mis ületavad tarbimist. Raha hoiustamisel tuleviku tarbeks on palju 

erinevaid võimalusi: säästude hoiustamine sularahana või pangakontol, raha hoiustamine 

intressi teenimise eesmärgil ning investeerimine.  

Pikaajaline säästmine ja investeeringud on olulised üksikutele leibkondadele, kuna need 

suurendavad tulevast finantskindlust, samal ajal toetades majanduskasvu ja finantsarengut. 

Arenenud finantsturgudel on säästu- ja investeerimistooted muutunud ajaga keerukamaks, 

samas kui madala ja keskmise sissetulekuga riikides võivad inimesed rahalise tõrjutuse tõttu 

olla tõrksamad säästmise suhtes või neil ei ole võimalik seda üldse teha. Kuid nii arenenud 

kui ka arengumaades, kus finantskirjaoskuse tase on madal, muudab finantsplaneerimise 

keerukaks isegi kogenumate investorite jaoks. (Lusardi, Mitchell 2014: 27-28) 

Magistritöö raames keskendutakse säästude hoiustamisele ning seetõttu käsitletakse 

investeerimist ainult eeskätt hoiustamise ja investeerimise erinevuste välja toomiseks. 

Järgnevalt on välja toodud peamised erinevused hoiustamise ja investeerimise vahel.  
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Bankrate kodulehel on investeeringute- ja vara halduse reporter James Royal toonud artiklis 

välja mitmeid aspekte, mille alusel saab hinnata, mille poolest hoiustamine ja investeerimine 

sarnased ning mille poolest need kaks raha säästmise viisi omavahel erinevad. Peamised 

sarnasused ja erinevused on kirjeldatud tabelis 3.  

Tabel 3. Hoiustamise ja investeerimise erinevused (Saving vs Investing...2022) 

Iseloomustus Hoiustamine Investeerimine 

Konto tüüp spetsiaalne konto finantsasutuses 
raha kogumiseks 

spetsiaalne konto finantsasutuses raha 
kogumiseks 

Eesmärk strateegiad, mis aitavad koguda 
raha 

strateegiad, mis aitavad koguda raha 

Kasum suhteliselt madal potentsiaalselt kõrgem või madalam 

Risk kindlustatud kontodel praktiliselt 
puudub 

sõltub investeeringust, võimalus on 
kaotada osa või kõik investeeringust 

Tüüpilised 
tooted 

hoiukontod, arveldushoius, 
tähtajaline hoius 

aktsiad, võlakirjad, investeerimisfondid 

Ajajoon lühiajaline pikaajaline, 5 ja enamat aastat 

Keerukus suhteliselt lihtne keerulisem 

Kaitse 
inflatsiooni eest 

madal kaitse potentsiaalselt kõrge 

Kulukus puudub sõltub investeerimise mahust ning 
maksustava tulu teenimise suurusest 

Likviidsus  kõrge, välja arvatud tähtajalistel 
hoiustel 

kõrge, kuigi sel juhul ei pruugi saada 
tagasi investeeritud summat 

 

Tabelis 3 välja toodud aspektidest lähtuvalt saab öelda, et nii säästjad kui investorid 

mõistavad raha säästmise tähtsust. Hoiustamise ja investeerimise jaoks on vaja avada 

spetsiaalne konto finantsasustuses. Hoiustamine sobib eelkõige inimestele, kelle eesmärk on 

raha hoiustada lühiajaliselt. Investeerimiseks peaks investoril olema pangakontol piisavalt 

raha tarbimiskulude katteks, samal ajal kui säästud on paigutatud pikaajalistesse 

investeeringutesse. Peamiseks puuduseks hoiustamise puhul võrreldes investeerimisega saab 

välja tuua madalama kasumi ning sellest tulenevalt madalam kaitse inflatsiooni eest. 

Hoiustamise eeliseks on selle lihtsus ning asjaolu, et hoiustamisega seotud riskid on 

madalamad kui investeerimisega. Hoiustamisega on lihtne alustada ning seetõttu saab seda 

pidada kui investeerimisele eelnevat etappi, kus alustatakse väiksemate summadega ning 

õpitakse finantskirjaoskust.  
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Eelnevalt on välja toodud hoiustamise ja investeerimise peamised erinevused ning ühised 

jooned. Selleks, et hoiustamise olemust paremini mõista on vajalik hoiuse mõiste täpsemalt 

defineerida. Erinevad autorid on teaduskirjanduses sõnastanud hoiuste olemust erinevalt 

ning järgnevalt on välja toodud mõnede autorite poolt esitatud definitsioonid.  

Eesti Pank defineerib hoiust kui kontopidaja rahalist kohustust konto omaniku ees, mis 

tuleneb kontopidaja ja konto omaniku vahel sõlmitud arvelduskonto- või hoiuselepingust 

(Veebisõnastik). 

Finantsasutuste klientidele on hoiused alternatiiviks, sest hoiustelt pakutav intress on 

kõrgem kui tavasäästmisel (Effendy jt 2021: 163).  

Hoiused on ühed kõige tüüpilisemad passiivsed sissetulekud, mille pidevaks tekitamiseks ei 

ole vaja teha tööd ning mille abil on võimalik tagada majanduslik vabadus. Passiivne 

sissetulek hoiuste puhul on intress, mis vara on omaniku poolt teenitud kindlaks määratud 

summa. (Roosaare 2014: 45-46) 

Hoiused on säästmise viis, mida üldjuhul on võimalik igal ajal välja võtta ilma trahvita, välja 

arvatud tähtajalised hoiused ning mõned pensionifondid. Seetõttu tuleks hoiustajaid 

käsitleda finantsasutuses lühiajaliste investoritena. Taganemise võimalus annab 

hoiustajatele võimu finantsasutuste üle, et minimeerida riske ja maksimeerida tulu. 

Hoiustajatel on võimalus kindlustamata hoiuseid täielikult kindlustada, paigutades neid 

mitmesse erinevasse asutusse. Hoiustamine mitmes erinevad asutuses toob kaasa aga 

tehingukulude suurenemise ning vähenenud võime kiiresti tehinguid sooritada. (van Dalsem 

2017: 721) 

Hoiustamiseks on vajalik avada spetsiaalne konto finantsasutuses, kuid sellistel kontodel on 

mitmeid erinevaid eesmärke. Järgnevalt on välja toodud erinevad hoiukonto tüübid, kus raha 

on võimalik hoiustada ning nende kontode peamised eesmärgid. 

Säästetud raha hoiustamiseks on palju erinevaid võimalusi. Forbes on välja toonud 6 erinevat 

võimalust, kuidas oma säästud paigutada raha hoiustamiseks mõeldud spetsiaalsele kontole 

ning vältida kohest kulutamist (6 Types): 

1. Klassikaline hoiukonto: need on hoiukontod, mida tavapäraselt pakuvad pangad ja 

hoiu-laenuühistud ning on mõeldud peamiselt lühiajaliseks hoiustamiseks. 
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2. Suure tootlikkusega säästukonto: hoiukontod, kus pakutakse kõrget intressimäära 

peamiselt selleks, et hoiustajaid ligi meelitada. Tihti on hoiuseid võimalik avada läbi 

internetipanga. 

3. Arveldushoius: hoiukontod, mille puhul makstakse üldjuhul kõrgemat intressi, kuid 

hoiustajatel on igal ajal ligipääs rahale. Arvelduskontode puhul eeldatakse lühiajalist 

hoiustamist, sest pikema hoiustamise korral võidakse rakendada täiendavaid tasusid. 

4. Tähtajaline hoius: hoiukonto, mille puhul hoiustamise perioodi eest makstakse 

intressi ning raha tagastatakse peale hoiuperioodi lõppu. Tavapäraselt on tegemist 30 

päeva kuni 60 kuulise hoiustamise perioodiga. 

5. Sularahakontod- oma olemuselt ei ole need säästukontod, kuid kontod võimaldavad 

hoida sularaha kuni need kantakse investeerimis- või pensionifondi kontole. 

6. Spetsiaalne hoiukonto, mis on loodud selleks, et aidata saavutada konkreetseid 

säästueesmärke. Mõnel juhul võivad need olla mõeldud pigem kindlat tüüpi 

inimesele kui eesmärgile, näiteks laste hoiused.  

Hoiukontod on kasulikud, kui on vajalik täita lühiajalisi vajadusi või pikemaajalisi eesmärke. 

Lühiajaliste vajaduste täitmiseks on sobilik spetsiaalne hoiukonto või arveldushoius ning 

pikemaajaliste eesmärkide täitmiseks on sobilik tähtajaline hoius. Hoiukonto tüübi valikul 

lähtub hoiustaja isiklikust vajadusest ning eesmärgist.  

Ünvan ja Yakubu on välja toonud, et finantsasutused sõltuvad hoiustaja rahast kui 

rahaallikast. Raha hoiustamiseks on kolm põhilist motiivi: tehingute teostamine, 

ettevaatlikkus ning investeerimine. Nende motiivide rahuldamiseks pakutakse kolme tüüpi 

hoiuseid (Ünvan, Yakubu 2020: 2):  

1. Nõudmiseni hoius, tuntud ka kui arvelduskonto, mis on mõeldud neile, kes vajavad 

raha tehingute teostamiseks. See tähendab üksikisikuid, kes vajavad raha 

majapidamiskuludeks või ettevõtteid, kes vajavad raha oma igapäevaste tehingute 

tegemiseks. 

2. Kogumiskonto on sellist tüüpi hoius, mis on suunatud nende inimeste vajadustele, 

kes soovivad säästa ja samal ajal tulu teenida. Kogumiskonto hoiustajad hoiavad raha 

ettevaatusabinõuna, olles samal ajal ajendatud investeerimismotiividest. 

3. Tähtajaline hoius on hoiuse vorm, mida finantsasutused pakuvad klientidele nende 

investeerimismotiivide rahuldamiseks. Hoiust pakutakse klientidele, kellel on 

tavaliselt kasutamata rahalisi vahendeid ja kes otsivad oma rahalt paremat tulu. 
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Eestis jagunevad hoiused peamiselt kahe erineva hoiuse tüübi vahel: tähtajalised hoiused ja 

kogumishoiused, mida saab nimetada traditsioonilisteks hoiusteks. Hoiu-laenuühistute jaoks 

on oluline liikmetelt võtta vastu hoiuseid, kuna hoiustest sõltub suuresti hoiu-laenuühistu 

rahavoogude planeerimine.   

Hoiused on finantsasutuste, sealhulgas hoiu-laenühistute tegevuse tuum. Definitsiooni järgi 

koosnevad hoiused rahast, mille kliendid on pannud spetsiaalsele kontole intressi 

teenimiseks ja hoidmiseks. Hoiustel on majanduskasvu kiirendamisel võtmeroll, seda eriti 

arenevates ja tärkavates riikides. (Ünvan, Yakubu 2020: 1). 

Hoiused on olulised ühistu siseselt laenuteenuste pakkumisel, kuid on olulisel kohal kogu 

ühistu finantssüsteemi toimimise mõttes. Liikmetele laenu väljastamise kõrval on hoiu-

laenuühistutel veel võimalusi, kuidas oma liikmetelt laekuvalt rahalt teenida tulu. Joonisel 1 

on välja toodud Kitiwongi jt. artiklis esitatud hoiu-laenuühistute peamiste tehingute skeem.  

 

Joonis 1. Hoiu-laenuühistu peamised tehingud (Kitiwong jt. 2021 :66) 

Jooniselt 1 selgub, et peale hoiu-laenuühistu liikmete saavad tehingute partneriteks olla veel 

teised hoiu-laenuühistud, finantsinstitutsioonid ning lisaks on võimalik liikmete hoiuseid 

suunata turukõlbulikesse väärtpaberitesse. Hoiu-laenuühistu liikmed saavad osta hoiu-

laenuühistu osakuid ehk hoiustada raha, millelt hiljem makstakse intresse, mida Kitiwong jt 

on käsitlenud dividendidena. Selleks, et oma liikmetele maksta hoiustelt intressitulu on hoiu-

laenuühistutel neli võimalust:  
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1. Anda oma liikmetele lühi-või pikaajalist laenu ja teenida tuluna intressi. 

2. Hoiustada raha teistes hoiu-laenuühistutes ning seeläbi teenida hoiustelt intressi. 

3. Hoiustada raha teistes finantsasutustes. 

4.  Investeerida turustatavatesse väärtpaberitesse lühiajaliste või pikaajaliste 
investeeringutena.  

Eesti hoiu-laenuühistutel on hoiu-laenuühistu seaduse kohaselt kohustus oma liikmete 

hoiustest vähemalt 5% paigutada Eesti või mõne teise liikmesriigi finantsasutusse 

nõudmiseni hoiustena (Hoiu-laenuühistu seadus 1999, § 27).  

Martin Loimet on enda magistritöös välja toonud hoiu-laenuühistute lihtsustatud 

rahavoogude liikumise skeemi, mis tuleneb kahest ühistu põhitegevusest: liikmetele 

hoiustamise ja laenamise teenuse pakkumine. Hoiu-laenuühistute rahavoogude liikumine on 

välja toodud joonisel 2.  

 

Joonis 2. Hoiu-laenuühistute rahavoogude liikumine lähtuvalt põhitegevusest (Loimet 2014: 

14) 

Joonis 2 illustreerib hoiuse olemust ja tähtsust hoiu-laenuühistute rahavoogude 

planeerimisel. Skeemilt selgub, et selleks et ühistu liikmele laenata 0,85X eurot, peaks 

hoiuse liikmed avama hoiuse vähemalt summas X eurot. Martin Loimeti poolt on välja 

toodud, et 0,15X eurot peab hoiu-laenuühistu jätma likviidsuse reservide tagamiseks, selle 

puhul on lähtutud keskmistest likviidsuse reservi näitajatest (Loimet 2014:14). Laenamise 

kõrval tegelevad hoiu-laenuühistud tihti ka investeerimistegevusega või osalevad 

ettevõtluses selleks, et hoiustajate raha panna teenima tulu.  
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Hoiu-laenuühistutes on tihti võimalik hoiustajatel oma nõuded (hoiused) likvideerida 

viivitamatult, kaotamata väärtust ning hoiustajatest sõltumatult. Hoiused on riiklikult 

fikseeritud summani kindlustatud, mis vähendab hoiustajate riski ning annab neile 

võimaluse liigutada oma raha mujale, kui seal pakutavad intressimäärad on kõrgemad. (van 

Dalsem 2017: 717) 

Säästmine on tulude ja kulude vahe. Säästud tekivad sisesetulekute ülejäägist, mida 

leibkonnad ei ole kulutanud tarbimiseks. Säästmine on pikaajaline protsess, mille eelduseks 

on piisavad sissetulekud. Pikaajaline säästmine on oluline selleks, et suurendada 

finantskindlust ning samal ajal toetades majanduskasvu. Hoius on tekkinud sääst, mida 

soovitakse paigutada spetsiaalselt kontole eesmärgiga saada intressitulu. Kuigi nii hoiuse kui 

investeerimise jaoks on vajalik spetsiaalse konto olemasolu finantseerimisasutusel on nende 

kahe säästmise viisi vahel olulisi erinevusi. Peamise erinevusena saab välja tuua selle, et 

hoiustel saadav kasum on tavaliselt võrreldes investeerimisega madalam kuid sellega 

kaasneb ka madalam risk. Hoiuseid peetakse üheks kõige tüüpilisemaks passiivsete 

sissetulekute allikaks. Hoiused sobivad hästi inimestele, kes on alustamas oma säästmise 

teekonda, sest see on suhteliselt lihtne ning tavaliselt sellega ei kaasne mingit kulukust. 

Hoiu-laenuühistutes on hoiused olulised selleks, et tagada hoiu-laenuühistu põhitegevused, 

mille hulka kuuluvad ühelt poolt liikmetele laenude pakkumine ning teiselt poolt 

investeerimistegevus ning osalemine ettevõtluses selleks, et arendada kohalikku elu. Hoiu-

laenuühistute jaoks on hoiused olulised rahavoogude planeerimisel, kuna hoiuse mahust 

sõltub teenuste pakkumise võimekus teistele liikmetele.  

 

1.3.  Hoiuse mahtusid mõjutavad tegurid 

 

Säästmise kontseptsioonil on majanduses oluline koht. Leibkondade säästmise 

suurendamine on paljude riikide jaoks saanud oluliseks seetõttu, et säästude suurenemine 

aitab kaasa majanduse elavdamisele ning teiselt poolt aitavad säästud kergemini üle elada 

kriisid. Majanduse elavdamiseks ning kriiside üle elamiseks on tähtis, et säästmine oleks 

järjepidev ning korrapärane tegevus. Tavapäraselt soovitatakse säästmiseks avada 

spetsiaalse hoiukonto, mis võimaldab järjepidevat säästude suurendamist. 

Varasemates uurimustes on välja toodud, et hoiuseid mõjutavaid tegurid saab jagada 

järgmistesse kategooriatesse: demograafilised, majanduslikud ning poliitilised. 
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Demograafilised tegurid nagu töötuse määr, haridustase või linnastumise määr loovad 

aluspõhja säästmisele. Majanduslikud tegurid on olulised selleks, et säästudelt teenida 

võimalikult suurt tulu ning seeläbi suurendada säästude mahtu. Poliitilised tegurid 

mõjutavad säästmist seadusandlikult. Nimetatud tegurid mõjutavad säästmisharjumusi nii 

negatiivses kui positiivses suunas. Hoiustajate jaoks on olulised eeskätt sellised tegurid, mis 

mõjutavad hoiustele positiivselt, sest sellega kaasneb tulude suurenemine. Magistritöö 

raames keskendutakse hoiuse mahtusid mõjutavate poliitiliste ja majanduslike tegurite välja 

selgitamisele.  

Pikkani ja Randveer on rõhutanud, et erinevates sektorites mõjutavad säästmiskaldumist 

erinevad tegurid. Ettevõtete säästmiskalduvust mõjutavad peamiselt ettevõtte kasumlikkus 

ning tööjõukulud. Eraisikute säästmist mõjutavad aga tuleviku tulude ootused, rahaliste 

säästude tootlus, sissetulekute tase ning finantsturgude areng. (Pikkani, Randveer 1999: 7) 

Stevenson (2020) on varasemate teooriate põhjal välja toonud tegurid, millest sõltub hoiu-

laenuühistute kasu. Varasemad teooriad näitavad, et protsentuaalne dividenditootlus aktsia 

kohta,  aktsiatelt makstud dividendide ja hoiustelt makstud intresside vahet saab nimetada 

liikmete kasu mõõteks. Varasematest uurimuste põhjal järeldatakse, et kasu sõltub 

suurenemast tõhususest, konkurentsivõime suurenemisest, väiksemast mitteintressituludest, 

suuremast keskendumisest laenudele, suuremast varade suurusest, kindlustamata hoiustajate 

suuremast jälgimisest, suuremast riskist ning laenuvõtjate paremast läbivaatusest ja 

jälgimisest. (Stevenson 2020: 48-50) 

Hoiu-laenuühistute roll ühiskonnas ei ole ainult pakkuda finantsteenuseid, nagu varasemalt 

nimetatud, vaid lisaks suurendada liikmeskonna finantskirjaoskust ning edendada kohaliku 

ettevõtlust. Hoiu-laenuühistute arengut ning hoiuste mahtusid mõjutab poliitiline keskkond. 

On oluline, et hoiu-laenuühistute arenguks oleks riiklikult tagatud soodne keskkond. 

Järgnevalt on välja toodud mitmete autorite poolt läbiviidud uurimuste tulemused, mis 

selgitavad poliitilise keskkonna olulisust hoiuse mahtusid mõjutava tegurina.  

Adusei jt (2020) on välja toonud enda uurimuses, millised poliitilised piirangud mõjutavad 

hoiu-laenuühistute tegevust riigis (Adusei jt 2020: 721): 

1. Hoiu-laenuühistute hõlvatuse tase- hoiu-laenuühistute moodustamise piirangute 

vähendamine suurendab tõenäoliselt hõlvatuse taset. 
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2. Seadusandlikud piirangud- liiga ranged piirangud, piirangute puudumine või 

vähendamine võib tuua kaasa negatiivse mõju. Liiga ranged piirangud pärsivad hoiu-

laenuühistute arengut, kuid leebemate regulatsioonide tõttu võivad tekkida nn. seen 

hoiu-laenuühistud1, mille halb juhtimine tekitab tavaliselt probleeme kogu 

finantssüsteemile. Kui sellised hoiu-laenuühistud lõpuks kokku kukuvad, nõrgendab 

nende kannatanud liikmete agitatsioon tavaliselt tarbijate usaldust kogu finantssüsteemi 

vastu. 

3. Industrialiseerimine- majandusteooriatest on teada, et industrialiseerimine on 

majandusarengu võtmeks, eriti arenevates majandustes, kus vaesus on laialt levinud.  

Kitiwong jt ning van Dalsem tõdevad läbi viidud uurimustes, et hoiu-laenuühistud 

tegutsevad rangete seaduste alusel. Sellest tulenevalt võib hoiu-laenuühistutel  olla tavaliste 

äriühendustega võrreldes vähem motivatsiooni tulude juhtimisega tegelemiseks. Mõlemad 

autorid tõdevad, et hoiu-laenuühistute liikmete hoiuste kindlustamine vähendab nende 

stiimulit aktiivselt osaleda juhtimises. Varasemates uurimustes tõdetakse, et kindlustamata 

hoiustajad on aktiivsed jälgijad. (Kitiwong jt 2021: 94; van Dalsem 2017: 719) 

Maailma Panga poolt läbi viidud uurimuses leiti, et hoiu-laenuühistute võrgustikud, mis on 

saavutanud märkimisväärse ulatuse ja kasumlikkuse, kasvavad jätkusuutlikumalt kui 

valitsussektori sekkumine on minimaalne või aja jooksul väheneb. Valitsussektori 

suurenenud sekkumine toob kaasa oluliselt rohkem pidevat avatud dialoogi sektori 

institutsioonidega. Uurimuses tõdetakse, hoiu-laenuühistu juhtimisse tuleks sisse kirjutada 

kaitsemeetmed sobimatu või korruptiivse poliitilise sekkumise vastu. (World Bank 2007: 

58) 

Jasevičienė jt tõdevad, et seadusandlikult kasvavad nõuded ning nende täitmisega seotud 

kulud sunnivad väikeseid hoiu-laenuühistuid ühinema, kuna väikse ühistuna ei suudeta 

nõudeid täita. Seadusandlikult tulenevate nõuete täitmiseks võivad hoiu-laenuühistuid olema 

sunnitud värbama personali ning omama sobivat IT-tehnoloogiat, millega sageli kaasnevad 

suuremad halduskulud kui hoiu-laenuühistud oma piiratud eelarvega suudavad panustada. 

(Jasevičienė jt 2014:123) 

 
1 Seen hoiu-laenuühistuteks nimetatakse sellised ühistuid, mille juhtkonna eesmärk on teiste 
liikmete arvelt rikastumine ning mis tavapäraselt lõpetavad lühikese tegutsemisaja järel tegevuse. 
(Adusei jt 2020:721) 
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Eelpool nimetatud autorid tõdevad oma uurimustes, et  paljudes riikides on ühistute tegevus 

rangelt reguleeritud ning tihti kaasnevad nõuete täitmisega kulud, millega väiksemad ühistud 

ei pruugi hakkama saada. Seadusandlikud nõuded on vajalikud selleks, et ühistute tegevus 

oleks piiritletud ent see ei tohiks põhjustada ühistutele liigset koormust ning piirata 

ühistegevuse põhimõtteid.  

Säästmise, sealhulgas hoiustamise, peamiseks motiiviks on turvalisus tagamine, mistõttu 

võib hoiuse mahtusid mõjutava tegurina käsitleda riiklikke sotsiaalabi- ja 

kindlustusprogramme. Varasemad uurimused näitavad, et tugevamad 

kindlustusprogrammid vähendavad erasektori hoiuseid, kuna need nõrgendavad elanike 

ettevaatusmotiive. Poliitiline ebastabiilsus mõjub pikaajalisele säästmisele negatiivselt. 

(Didelija 2019: 114) 

Hoiu-laenuühistud erinevad kommertspankadest selle poolest, et ühistu juhtorgan koosneb 

liikmeskonna poolt valitud  tasustamata vabatahtlikest. Sellest tulenevalt on levinud 

arusaam, et hoiu-laenuühistute tegevjuhid, võrreldes kommertspankade juhtidega, on vähem 

allutatud otsuste tegemisel järelevalvele ja piirangutele. (Campbell jt 2021: 330) 

Poliitiliste tegurite kõrval mõjutavad hoiustamist majanduslikud tegurid, mis hõlmavad 

endas intressi määra, finantsturgude arengut ning finantsistitutsioonide arvukust. 

Varasemates uurimustes on kõige sagedamini käsitletud intressimäära mõju hoiustamise 

motiividele ja mahtudele. 

Hoiustelt makstav intressimäär on oluline hoiuse mahtusid mõjutav tegur, sest kõrgem 

intressimäär peaks meelitama ligi rohkem hoiustajaid. Säästudelt saadava kõrgema tuluga 

eeldatakse samal ajal kõrgemat intressimäära laenudelt, millega kaetakse hoiustajate tulu. 

Mitmed autorid on välja toonud selle ühe aspektina, millega hoiu-laenuühistud peavad 

arvestama intressimäärade kujundamisel. 

Hoiu-laenuühistute säästuliikmed ehk hoiustajad soovivad saada hoiustelt võimalikult suurt 

tulu, intressi, ent laenuvõtjaliikmed soovivad saada võimalikult madala kuluga krediiti. 

Mõlema liikmegrupi soovide samaaegne täitmine on keeruline, sest madalamaid 

laenuintresse on võimalik saavutada ainult madalamate intressimäärade pakkumisega. 

(Mckillop, Wilson 2011 ref Taylor 1971: 89). 
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Hoiu-laenuühistute, kus liikmete hulgas domineerivad säästjad, eesmärgiks on  keskmise 

netotootluse maksimeerimine. Selliste hoiu-laenuühistute puhul on uute laenuvõtjaliikmete 

ühistuga liitumine vajalik, et domineeriv hoiustajate rühm saaks täita enda huve, sest 

täiendavad laenuvõtjad suurendavad dividendide maksmise võimet. (Mckillop, Wilson 

2011: 89) 

Smith jt läbiviidud uurimuses kirjeldatakse otsuseid, mida hoiu-laenuühistud teeksid 

olukorras, kus tuleks eelistada laenuvõtjaid või hoiustajaid. Uurimuse tulemusel leiti, et 

hoiu-laenuühistud püüavad maksimeerida kogu puhaskasumit, st võrdse kohtlemise 

juhtumit. Laenuvõtjate ja hoiustajate kasumi võrdne eelistamine on kooskõlas õiglase 

käitumise kaalutlustega, mille taga on suuresti koostööfilosoofia. Laenuvõtjad või hoiustajad 

võivad kõhelda osalemast aktiivselt hoiu-laenuühistus, mis tegutseb tahtlikult nende huvide 

vastaselt.  Smith jt tõid uurimuses välja, et  üksikud liikmed võivad vahetada oma rolli 

netolaenaja või netohoiustajana. See tähendab, et peamiselt hoiustaja liige võib vajaduse 

korral saada kasu madala kuluga laenust. (Smith jt 1980:523) 

Intressi määra kujundamisel peavad hoiu-laenuühistud seega arvestama nii hoiustajate kui  

laenuvõtjatega. Hoiu-laenuühistud peavad kohtlema kõiki oma liikmeid võrdselt ning samal 

ajal suutma pakkuda konkurentsi finantsturul. Ühistute jaoks on tegemist keerulise 

protsessiga, kus tuleb kujundada õiglased intressimäärad nii hoiustele kui laenudele. Smith 

jt. välja toodud aspekti, kus hoiustajad võivad võtta ühistus laenuvõtja rolli, teeb hoiu-

laenuühistute jaoks intresside kujundamise otsuse veelgi keerulisemaks.  

Majanduslikest teguritest on hoiuse mahtusid mõjutavaks oluliseks teguriks finantsturgude 

areng. Nimetatud tegurist sõltub suuresti hoiu-laenuühistute varade maht, organisatsiooni 

kultuur ning liikmete omavaheline suhtlus. Järgnevalt on mitmete autorite poolt välja toodud 

finantsturgude arengu olulisus.  

McKillop ja Wilson kasutavad hoiu-laenuühistute jaotamist erinevateks kasvufaasideks: 

arengujärgus, ülemineku liikumises ning küpsusfaasis olevad ühistud. Kasvufaasideks 

jaotamisel on kasutatud arengutüpoloogiat, mille kaudne eesmärk on küpsusfaasi 

saavutamine. Oma käsitluses on autorid kirjeldanud kasvufaase järgnevalt (McKillop, 

Wilson 2011: 85): 
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1. Arengujärgus olevad ühistud- iseloomustab väike varade suurus, kõrge struktuuri- ja 

käitumisregulatsiooni tase, tihe ühine side, suur sõltuvus vabatahtlikest ning 

põhiliselt hoiuse- ja laenutooted. 

2. Ülemineku liikumises olevad ühistud-  iseloomustab suur varade maht, arenev 

järelevalveraamistik, suurem tootetase, vabatahtlikest sõltumise vähendamine ning 

rõhuasetus majanduskasvule ja tõhususele.  

3. Küpsusfaasis olevad ühistud- iseloomustab suur varade maht, suurenenud 

usaldatavusnormatiiv, mitmekesine tooteportfell, tippjuhtkonna professionaalsus, 

tsentraliseeritud teenused, elektrooniliste tehnoloogiate kasutuselevõtt ja hoiuste 

kindlustamise skeem. 

Hoiu-laenuühistus peavad enda tegevustes keskenduma kolmele põhiaspektile: sise- ja 

välisteguritele, intressimääradele ning heale teenindusele. Tegevuses võetakse arvesse 

väliseid tegureid nagu mugavus territoriaalses lähenemise mõttes, tõhus reklaam, ning 

sisemisi tegureid nagu hea maine, laenuintress, liikmemaksud. Sisemiste tegurite hulka 

kuuluvad täiendavalt ühistu tegevuse läbipaistvus, osalemine Euroopa Liidu programmides,  

liikmete suhteliselt väike arv ning ühistu juhtide maine.  (Jasevičienė jt 2014: 129) 

Adusei jt. on välja toonud, et arenenud finantssüsteemi korral võivad kommertspangad 

hakata pakkuma finantsteenuseid vaestele, kui nad märkavad, et vaestele laenu andmise 

korral on võimalik teenida korralikku tulu. See võib põhjustada hoiu-laenuühistute klientide 

kaotamise, mille tulemuseks on hõlvatuse taseme langus. Teisele poolt hoiu-laenuühistud 

saavutavad paremad finantstulemused riikides, kus finantsturud on nõrgad ja tõenäolisemalt 

meelitavad liituma rohkem liikmeid. (Adusei jt. 2020: 712) 

Oluliseks hoiuse mahtusid mõjutavaks teguriks saab nimetada konkurentsi turul. Hoiu-

laenuühistud pakuvad konkurentsi kommertspankadele finantsteenuste pakkumisel. 

Konkurentsieelise saavutamiseks peavad hoiu-laenuühistud üha enam panustama 

digitaalsetele uuendustele ja tarbijasõbralikumatele hindadele selleks, et saavutada suurem 

hõlvatus finantsturgudel. Järgnevalt on välja toodud mitmete autorite poolt välja toodud 

konkurentsi olulisuse finantsturgudel. 

Rijn on välja toonud uurimuses, mille eesmärk on olnud teha kindlaks, mil määral mõjutab 

hoiu-laenuühistute konkurents pankade otsuseid, sealhulgas hinnakujundust. Kui hoiu-

laenuühistud pakuvad tarbijasõbralikumaid hindu ning pangad ja hoiu-laenuühistud 
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omavahel otseselt konkureerivad, siis võib eeldada, et pangad reageerivad hoiu-

laenuühistute konkurentsisurvele laenuintresside langetamise ja hoiuseintresside tõstmisega. 

Piirkondades, kus hoiu-laenühistute hoiuste kontsentratsioon on suurem, on võimalik maksta 

kõrgemaid intressimäärasid, sealhulgas pangahoiustelt. (Rijn jt 2021: 1002) 

Hoiu-laenuühistud pakuvad kõrgemat kasu, kui nad on tõhusamad, 

konkurentsivõimelisemad, suuremad koguvarade poolest ning neil on kõrgem kindlustamata 

hoiuste tase. Oluline on võimaldada rohkem turudistsipliini ning paremaid kontrolle 

laenuvõtjatele, kuna viivitatud laenude maht vähendab liikmetele makstavaid hüvitisi. 

(Stevenson 2020: 63) 

Majanduslike teguritena saab välja tuua hoiu-laenuühistute finantsnäitajad. Varasemates 

uurimustes tõdetakse, et hoiu-laenuühistute liitumise motiiviks on majandusnäitajate 

kättesaadavus, mis aitab tõsta hoiu-laenuühistute mainet ning annab liitujatele võimaluse 

veenduda hoiu-laenuühistute jätkusuutlikkuses.  

Hoiustajad peavad turvalisemaks suurema likviidsete varadega hoiu-laenuühistuid. Suurem 

likviidsus võimaldab hoiu-laenuühistutel hõlpsamini tulla toime ootamatute väljamaksetega. 

Madalam likviidsusrisk peaks mõjuma hoiustele positiivselt. (Rauterkus 2018: 5) 

Hoiu-laenuühistutes aitab digitaalsete uuenduste kasutuselevõtmine tõenäolisemalt säästa 

jooksvaid kulusid, suurendada ühistu efektiivsust ning parandada teenuste kvaliteeti. 

Tänapäevases maailmas tuleb digitaalsete uuenduste surve tihti liikmete ja uute liitujate 

poolt, kellel on teenuste osas kõrged ootused. 

Chepkorir on välja toonud, et digitaalsete uuenduste kasutuselevõtmine uute finantsteenuste 

pakkujate poolt on tingitud suuresti intensiivistunud tehnoloogilisest innovatsioonist. 

Ühistud, kes suudavad paremini kohaneda pidevalt muutuva ärikeskkonnaga, kasutada uusi 

ideid ning tulla välja uute uuenduslike ärimeetoditega, suudavad lihtsamalt ellu jääda raskel 

finantsturul. (Chepkorir 2022: 64) 

Hoiu-laenuühistute eesmärk on seega olla konkurentsivõimelised ning pakkuda 

uuenduslikke lahendusi, millega meelitada liituma rohkem liikmeid. Hoiu-laenuühistute 

suurem kontsentratsioon finantsturul võimaldab pakkuda paremat teenust ning seeläbi  

pakkuda kommertspankadele hinnasurvet. Tehnoloogiliste uuenduste kasutamine teenuste 

pakkumisel võimaldab hoiu-laenuühistutel meelitada uusi liikmeid, sest tänapäeval 
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hindavad inimesed digitaalsete lahenduste pakkumist, mis teeb teenuste tarbimise lihtsamaks 

ja mugavamaks. Teiselt poolt võimaldavad digitaalsed lahendused hoida kokku kulusid ning 

seeläbi suunata vabanenud tulusid investeeringutesse.  

Finantssektori konkurentsi kirjeldab kõige paremini monopoolne konkurents. Väiksemad 

piirkondlikud pangad sageli tegutsevad võrreldes riiklike ja rahvusvaheliste pankadega 

väiksemas konkurentsikeskkonnas ning seega on tootevalikul ja hinnakujundusel põhinev 

diferentseerimine on tavaline, eriti kohalikel turgudel, kus hoiu-laenuühistud kipuvad 

tegutsema (Rijn jt 2021:996) 

Hoiu-laenuühistute institutsionaalne keskkond võib oluliselt ennustada nende võimet 

meelitada rohkem liikmeid. Institutsionaalne keskkond pakub võimalusi ja piiranguid, mis 

võivad mõjutada ühistute liikmelisust. Hoiu-laenuühistud õitsevad tõenäoliselt selgete 

omandiõiguste, range õigusriigi ja tõhusa valitsuse õhkkonnas, mis kujundab ärisõbralikke 

poliitikaid. (Adusei jt 2020: 712) 

Rauterkus jt (2018) on läbi viinud uurimuse hoiuse mahtusid mõjutavate tegurite välja 

selgitamiseks majanduskriiside ajal. Uurimuste tulemustest selgus, et hoiustele avaldab 

negatiivset mõju viivislaenude hulk ning vähene kuluefektiivsus. Tulemustest selgus, et 

kuna hoiustajad on ka aktsionäride rollis, on liikmed enam huvitatud hoiu-laenuühistute 

kaitsmisest kahjude eest ning seetõttu liituvad hoiustajad hoiu-laenuühistutega enam just 

ebakindlate majandusolude ajal. (Rauterkus jt 2018: 8) 

Hoiuse mahtusid mõjutavad mitmed tegurid, olulisel kohal on kolm suuremat kategooriat: 

demograafilised, poliitilised ning majanduslikud. Selleks, et pakkuda hoiu-laenuühistutes 

hoiustamise teenust oma liikmetele on vajalik soodne poliitiline keskkond. 

Hoiu- laenuühistutes piirangute leevendamine suurendab tõenäolisemalt hõlvatuse taset. 

Hoiu-laenuühistute võrgustikud, mis on saavutanud laialdase ulatuse ning tegutsevad 

kasumlikult, kasvavad jätkusuutlikumalt kui valitsussektori sekkumine on minimaalne. 

Ranged piirangud mõjuvad negatiivselt hoiu-laenuühistute hõlvatuse tasemele. 

Seadusandlikud nõuete täitmisega kaasnevad kulud, mida tihti ei suuda väiksed ühistud täita 

ning seetõttu on sunnitud ühinema. Hoiuse mahtudele mõjub negatiivselt poliitiline 

ebastabiilsus ning sotsiaalprogrammid, mis vähendavad inimeste motivatsiooni säästa. 

Kõige enim on majanduslikest teguritest käsitletud intressimäärade mõju hoiuse mahtudele. 

Hoiu-laenuühistud, kus säästjad on domineerivas rollis, on eesmärgiks netotootluse 
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maksimeerimine. Hoiu-laenuühistud peavad hoiuse intressimäärade kujundamisel kohtlema 

võrdselt nii hoiustajaid kui laenuvõtjaid, kuna liikmed võivad vahetada oma rolli hoiustaja 

või laenajana. Kõrgemad intressimäärad pakuvad pankadele konkurentsisurvet, mis võib 

tuua kaasa pankades hoiuse intresside tõusu. Finantsturgude arengust sõltub hoiu-

laenuühistute varade maht, organisatsiooni kultuur ning liikmete omavaheline suhtlus. 

Kõikide hoiu-laenuühistute kaudne eesmärk on küpsusfaasi saavutamine, mida iseloomustab 

suur varade maht, tippjuhtkonna professionaalsus ning elektrooniliste tehnoloogiate 

kasutuselevõtt. Hoiuse mahtusid mõjutavaks majanduslikuks teguriks on konkurents turul. 

Hoiu-laenuühistud peavad üha enam pingutama konkurentsieelise saavutamiseks võtma 

kasutusele digitaalseid uuendusi. Hoiustajad peavad turvalisemaks suurema likviidsete 

varadega hoiu-laenuühistuid.  
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2. HOIUSE MAHTUDE MÕJUTAVAD TEGURID EESTI 

HOIU-LAENUÜHISTUTES 

 

2.1. Uurimistöö andmed ja metoodika 

 

Magistritöö empiirilises osas esitatakse uurimuse tulemused kogutud andmete põhjal. Autori 

eesmärk on analüüsida hoiuse mahtusid mõjutavaid poliitilisi ja majanduslike tegureid Eesti 

hoiu-laenuühistutes. Hoiuse mahtude mõjutavate majanduslike ja poliitiliste tegurite välja 

selgitamiseks Eestis hoiu-laenuühistutes koostatakse teoreetilise raamistiku põhjal 

küsimustik ning andmete kogumiseks viiakse läbi ankeetküsitlus  Eesti Hoiu-laenuühistute 

Liidu liikmetega. Empiirilise uurimuse läbiviimiseks kasutatakse täiendavalt teiseseid 

andmeid statistilistest andmebaasidest, seadusandlusest ning majandusaasta aruannetest.  

Magistritöö metoodikas kasutatakse lineaarset meetodit. Esmalt luuakse teoreetiline 

tagapõhi, milleks autor on läbi töötanud erialase kirjanduse. Teoreetilises osas kirjeldati 

uuritavat nähtus, selgitati hoiu-laenuühistute rolli ühiskonnas ning hoiuse olemust. 

Varasemate uurimuste põhjal selgitati, millised poliitilised ja majanduslikud tegurid 

mõjutavad hoiuse mahtusid Eesti hoiu-laenuühistutes. Empiirilise osa koostamisel valis 

autor välja uuringu läbiviimise meetodi ja valimi. Uurimuse puhul on tegemist intensiivse ja 

seletava uuringuga. Uurimus paigutub intensiivse uuringu kategooriasse, kuna töö eesmärk 

on uurida ühe objekti ehk hoiuse mahtusid erinevatelt seisukohtadelt. Seletava uurimusega 

on tegemist seetõttu, et magistritöö eesmärk on uurida kausaalset suhet.  

Töö empiirilise osa koostamisel kasutatakse nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset 

andmeanalüüsi meetodit. Kvantitatiivset andmeanalüüsi kasutatakse hoiuse muutuste 

hindamiseks.  Kvalitatiivset andmeanalüüsi kasutatakse ülevaate saamiseks hoiuse mahtusid 

mõjutavatest teguritest.  

Andmekogumismeetodina kasutatakse nii esmaseid kui teiseseid andmeid. Esmaseid 

andmeid kogutakse eesmärgiga selgitada välja hoiuse mahtusid mõjutavad poliitilised ja 

majanduslikud tegurid. Esmasteks andmeteks on veebipõhise ankeetküsitluse teel kogutud 

vastused. Ankeetküsitluse eeliseks on andmete kogumise kiirus, mis võimaldab hõlmata 
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suuremaid gruppe. Ankeetküsitluse puuduseks on suur väljalangevus ehk madal vastajate 

hulk. Teiseseid andmed on kogutud nii Statistikaameti andmebaasist, Eesti Panga 

statistikast, Maailma krediidiühistute liidu (WOCCU) iga-aastasest statistilisi raportitest, 

äriregistri andmetest ning hoiu-laenuühistute majandusaasta aruannetest. Statistikaameti 

andmebaasi on kasutatud majanduslike tegurite allikana. Eesti Panga statistikat on kasutatud, 

hoiu-laenuühistute koondbilansi andmete ning krediidiasutuste hoiuse mahtude allikana. 

WOCCU statistilisi raporteid on kasutatud hõlvatuse taseme andmete allikana. Hoiu-

laenuühistute majandusaasta aruandeid on kasutatud majanduslike tegurite allikana ning 

äriregistri andmeid on kasutatud hoiu-laenuühistute osakapitali suuruste allikana. 

Esmaste andmete kogumiseks viidi veebikeskkonnas läbi elektrooniline ankeetküsitlus, 

mille küsimuses koostati varasemate uurimuste põhjal. Veebipõhise küsitluse eesmärgiks oli 

välja selgitada hoiuse mahtusid mõjutavad tegurid Eesti hoiu-laenuühistutes. Tegurite välja 

selgitamiseks viis autor läbi ajavahemikul 28. märts 2022- 02. mai 2022 Google forms 

keskkonnas. Uuringusse kaasati Eesti Hoiu-laenuühistute Liitu kuuluvate hoiu-laenuühistute 

liikmed, kokku saadeti e-kiri 7 Hoiu-laenuühistu e-posti aadressile palvega edastada kiri 

liikmetele. Ankeet on esitatud lisas 1. Ankeetküsitluse raames sooviti hoiu-laenuühistu 

liikmetelt hinnanguid majanduslike ja poliitilisi tegurite osas, mis mõjutavad hoiulaenu 

ühistute hoiuseid.  

Ankeet koosneb kolmest osast: üldandmed, majanduslikud tegurid ning poliitilised tegurid. 

Ankeetküsitlusega kogutakse hoiu-laenuühistu liikmete hinnanguid majanduslike tegurite 

nagu intressi määr, teenuste kättesaadavus, reklaamimine ning digitaalsed lahendused osas 

ning poliitilistest tegurite nagu hoiu-laenuühistule kehtivatest  regulatsioonide  ning hoiuste 

tagatise suhtes. Ankeetküsitluses esitati nii valikküsimusi, jah/ei küsimusi, skaleeritud 

küsimusi kui ka avatud küsimusi.  

Ankeetküsitluste tulemuste analüüsimiseks kasutatakse ühemõõtmelist analüüsi ehk 

analüüsitava muutuja jaotuse esinemist. Ankeetküsitlusele vastajate tulemusi esitatakse nii 

absoluutarvudes kui protsentides. Tulemuste analüüsimiseks kasutatakse 

tabelarvutusprogrammi Excel. Tulemused esitatakse kasutades tabeleid ning joonistena  

tulpdiagrammi ja sektordiagrammi. Veebipõhisele ankeetküsitlusele vastas kokku 30 hoiu-

laenuühistu liidu liiget. Veebipõhise ankeetküsitluse puudusena on varasemates uurimustes 

välja toodud, et vastajatel võivad puududa digipädevused küsimustikule vastamiseks.  
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Ankeetküsitluse üldises teemaplokis on hoiu-laenuühistute liikmed märkinud enda soo, 

vanusegrupi ning haridustaseme.  

Joonisel 3 on esitatud ankeetküsitlusele vastanud hoiu-laenuühistu liidu liikmete sooline 

jaotus.  

 

Joonis 3. Ankeetküsitlusele vastanud Hoiu-Laenuühistute Liidu liikmete sooline jaotus, 

protsentides (autori koostatud) 

Ankeetküsitlusele vastanud hoiu-laenuühistu liikmetest 60% on mehed ning 49% 

vastanutest on naised.   

Ankeetküsitlusele vastasid Hoiu-laenuühistu Liidu liikmed erinevatest vanusegruppidest. 

liikmed. Vastanute vanused on välja toodud joonisel 4. 

 

Joonis 4. Ankeetküsitlusele vastanud Hoiu-Laenuühistute Liidu liikmete vanuseline jaotus, 

protsentides (autori koostatud) 
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Ankeetküsitlusele vastanud hoiu-laenuühistute liikmetest 37% on vanuses üle 60 aasta, 30% 

on vanuses 36-45, 17% on vanuses 46-60 ning ülejäänud vastanud liikmetest on vanuses 

kuni 35 aastat.  

Ankeetküsitlusega on Hoiu-laenuühistu Liidu liikmed märkinud ka enda haridustaseme. 

Joonisel 5 on välja toodud ankeetküsitlusele vastanud hoiu-laenuühistu liidu liikmete jaotus 

haridustaseme järgi.  

 

Joonis 5. Ankeetküsitlusele vastanud Hoiu-Laenuühistute Liidu liikmete haridustaseme 

jaotus, protsentides (autori koostatud) 

Ankeetküsitlusele vastanud Hoiu-laenuühistu Liidu liikmest 73% olid kõrgharidusega, 20% 

keskhariduse või keskeriharidusega ning 7% põhiharidusega.  

Hoiuse mahtusid mõjutavate poliitiliste ja majanduslike tegurite välja selgitamiseks 

kasutatakse nii läbiviidud ankeetküsitluse tulemusi, mida kõrvutatakse nii statistilistes 

andmebaasides esitatud andmetega, seadusandluse nõuetega ning Eesti Hoiu-Laenuühistute 

Liitu kuuluvate ühistute majandusaasta aruannete tulemustega. Nende hoiu-laenuühistute 

puhul on tegemist ühendustega, kellel on pikaajaline ja usaldusväärne taust. Üldise hoiuse 

mahtude hindamiseks kasutatakse Eesti Panga kodulehel statistika moodulis avaldatud hoiu-

laenuühistute koondbilansside andmeid ning krediidiasutuste hoiuse jääkide aruannet. Antud 

võrdlus annab ülevaate hoiuse mahtude proportsionaalsest jaotusest.  
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2.2. Hoiuseid mõjutavad poliitilised tegurid Eesti Hoiu-laenuühistutes 

 

Poliitilised teguritest mõjutavad enim hoiuse mahtusid hõlvatuse tase, seadusandlikud 

piirangud ning industrialiseerimine. Hoiu-laenuühistute hõlvatuse tase Euroopa riikides on 

madal, sealhulgas Eestis, mistõttu hoiu-laenuühistutel on vajalik selle nimel tööd teha, et 

suurendada hõlvatuse taset. Eestis mõjutavad hoiuseid poliitilisest piirangutest suuresti 

siseriiklik seadusandlik regulatsioon ning hoiuse tagatise olemasolu. 

Hoiu-laenuühistute Maailmanõukogu avaldab iga-aastaselt statistikat hoiu-laenuühistute 

arvukuse, liikmete arvu ning hõlvatuse taseme kohta riigiti. WOCCU statistika puuduseks 

on asjaolu, et kõik hoiu-laenuühistud ei sisaldu antud statistikas. Tabelis 4 on esitatud 

WOCCU statistika põhjal hoiu-laenuühistute ja liikmete arvud aastatel 2016-2020 ning 

hõlvatuse tase. (Statistic report 2016-2020) 

Tabel 4. Hoiu-laenuühistute statistika: liikmete arv ning hõlvatuse tase (Statistic report 

2016-2020) 

Aasta 
Riikide 

arv 

Hoiu-
laenuühistute 

arv 
Liikmete arv 

Hõlvatuse 
tase2% 

2016 109 68 882 235 762 076 13,55 

2017 117 89 026 260 164 742 9,09 

2018 118 85 400 274 227 022 9,38 
2019 118 86 055 291 432 972 9,55 
2020 118 86 451 375 160 065 12,18 

 

Hoiu-laenuühistute Maailmanõukogu (WOCCU) hinnangul tegutses 2020. aasta lõpu 

seisuga 86 451 krediidiühistut kokku 118 riigis. Viimastel aastatel on hoiu-laenuühistute 

levik uutesse riikidesse pidurdunud ent see-eest on iga-aastaselt asutatud uusi hoiu-

laenuühistuid. 2020. aastal on hoiu-laenuühistutega hõlvatute riikide arv võrreldes kahe 

varasema aastaga jäänud samaks, kuid asutatud on uusi hoiu-laenuühistuid ning liikmete arv 

on jõudsalt kasvanud. Enim hoiu-laenuühistuid on Aasias ning Aafrikas, vastavalt 40 570 ja 

33 472 ühistut. Hoiu-laenuühistute liikmeskond oli 2020. aastal 375,1 miljonit inimest ning 

 
2 Hõlvatuse tase- suhtarv, mis leitakse hoiu-laenuühistute liikmete arvu jagamisel majanduslikult aktiivse 
elanikkonna arvuga, kes kuuluvad vanusesse 15-64 aastat (Statistical report 2020) 
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nende hõlvatuse tase oli 12,18%. Hoiu-laenuühistute arv 2020. aasta lõpu sisuga on 

kasvanud võrreldes 2016. aastaga ligi 25% ning liikmete arv on 5 aastaga kasvanud 59%.  

Eestis hoiu-laenuühistute arv on viimastel aastatel püsinud stabiilne. Liikmete arv ning 

hõlvatuse tase jäävad võrreldes maailma näitajatega oluliselt tagasihoidlikumaks. Eesti hoiu-

laenuühistute arv, liikmete arv ning hõlvatuse tase on esitatud tabelis 5. 

Tabel 5. Eesti hoiu-laenuühistute arv, liikmete arv ja hõlvatuse määr aastatel 2016-2020. 

(Statistcal report 2016-2020) 

Aasta 
Hoiu-

laenuühistute 
arv 

Liikmete 
arv 

Hõlvatuse 
tase % 

2016 20 9 613 0,73 

2017 19 11 375 1,34 

2018 18 12 968 1,66 

2019 19 15 010 1,69 

2020 20 15 614 1,86 
 

Eesti-hoiulaenuühistute arv on kõikunud 18 ja 20 ühistu vahel viimastel aastatel. Liikmete 

arv on 5 aastaga kasvanud märkimisväärselt, võrreldes 2016. aastaga on liikmete arv 

kasvanud 65% ning hõlvatuse tase antud perioodil on kasvanud üle 1 protsendipunkti.  2020. 

aastal moodustas hoiu-laenuühistute liikmete arv 1,86 % majanduslikult aktiivsete inimeste 

arvust. (Statistical report 2016-2020) 

Eestis tegutseb Äriregistri andmetel 1.aprilli 2022. aasta seisuga 28 hoiu-laenuühistut, 

millest 7 kuulub Eesti Hoiu-laenuühistute Liitu. Lisaks on registris 3 hoiu-laenuühistut, 

kellele on esitatud kustutamishoiatus. Enim on hoiu-laenuühistuid Harjumaal, kus kokku on 

registreeritud 18 Hoiu-laenuühistut, järgneb Tartumaa, kus on registreeritud 4 hoiu-

laenuühistut. Kokku on hoiu-laenuühistud esindatud 8 maakonnas. Eesti Panga presidendi 

määruse nr 8 kohaselt peavad kõik hoiu-laenuühistud esitama igakuiselt Eesti Pangale 

bilansi ning lisaks iga kvartali järgselt kasumiaruande. Lisa 2 on esitatud Eestis tegutsevad 

hoiu-laenuühistute nimekiri ja nende äriregistris registreerimise kuupäev.  

Hoiu-laenuühistu Liidu liikmete seas läbiviidud ankeetküsitluse käigus paluti hinnata 

hoiuseid mõjutavaid poliitilisi tegureid. Varasemate uurimuste kohaselt on üheks 

poliitiliseks teguriks hoiu-laenuühistute hõlvatuse tase. Hoiu-laenuühistu liidu liikmed on 

andnud hinnangu hoiu-laenuühistute arvukusele Eestis. Joonisel 6 on esitatud hoiu-

laenuühistu liikmete hinnang hoiu-laenuühistute arvukusele.  
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Joonis 6. Hoiu-laenuühistute Liidu liikmete hinnang hoiu-laenuühistute arvukusele, 

protsentides (autori koostatud) 

Joonise 6 andmetest selgub, et 57% vastanud liikmetest leiab, et Eestis on piisavalt hoiu-

laenuühistuid, 20% vastanutest leiab, et Eestis ei ole piisavalt hoiu-laenuühistuid ning 23% 

vastanutest ei ole osanud anda hinnangut. Tulemustest saab järeldada, et hoiu-laenuühistu 

liikmete hinnangul tuleks keskenduda mitte uute hoiu-laenuühistute loomisele vaid 

olemasolevate ühistute arendamisele, sest eelkõige soovitakse hoida usaldusväärset mainet 

ning liikmete positiivset tagasisidet.   

Üheks võimaluseks, kuidas tõsta hoiu-laenuühistute hõlvatuse taset, on meelitada uusi 

hoiustajaid liituma hoiu-laenuühistuga läbi olemasolevate liikmete soovituste. 

Ankeetküsitluses on palutud vastata, kas liikmed on kutsunud enda tuttavaid liituma hoiu-

laenuühistuga. Joonisel 7 (lk 38) on esitatud liikmete vastused liitumise soovitusele.  
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Joonis 7. Tuttavaid hoiu-laenuühistuga liituma kutsunud liikmete arv, protsentides (autori 

koostatud) 

Joonise 7 andmetest selgub, et 70% vastanutest on kutsunud oma tuttavaid liituma hoiu-

laenuühistutega ning 30% vastanutest ei ole seda teinud. Kõrge „jah“ vastuse osakaal näitab 

seda, et hoiu-laenuühistu liikmed kutsuvad meelsasti oma tuttavaid liituma ühistuga ning 

soovivad edasi kanda ühistu väärtuseid ja eesmärke.  

Poliitilistest teguritest mõjutab hoiuse mahtusid siseriiklikud seadusandlikud piirangud. 

Eestis tegutsevatele hoiu-laenuühistutele kehtestatakse Hoiu-laenuühistu seadust ning 

tulenevalt ühistu suurusest või hoiuse mahust rakendatakse krediidiandjate ja - vahendajate 

seadust. Hoiu-laenuühistu seadusega määratakse ühistu tegutsemisega seotud nõuded: 

minimaalne liikmete arv, ühekordse sissemakse suurus, osakapitali osa suurus ning 

minimaalse osakapitali nõue. Krediidiasutuste seadust Eestis ei rakendata ühelegi ühistule, 

kuna antud seadus rakendub vaid ühistupankadele. 2015. aastal küll alustati Eesti esimese 

ühistupanga loomisega, ent tegevusloa puudumise tõttu olid sunnitud liikmed ühistu ümber 

struktureerima hoiu-laenuühistuks, kuid 1. aprilli 2022. aasta seisuga on ühistu 

likvideerimisel. Krediidiandjate ja -vahendajate seadust rakendatakse neile ühistutele, kelle 

liikmete arv on enam kui 3000 liiget ning sel juhul tuleb taotleda tegevusluba. Eestis on 

antud tegevusluba väljastatud 6 suuremale hoiu-laenuühistule.  

Hoiuse avamiseks hoiu-laenuühistus peab esmalt astuma hoiu-laenuühistu liikmeks ning 

tasuma osakapitali osa ühistu põhikirjas sätestatud suurusele ning ühekordset 

sisseastumismaksu. Liikme osamaksu miinimum suuruse nõue tuleneb Hoiu-laenuühistu 
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seaduse § 23 lõige 1-st, kus on määratletud osamaksu suuruseks vähemalt  30 eurot ning 

kohustuslik sissemaksu nõue tuleneb seaduse § 16 lõige 1-st, kus on määratletud miinimum 

nõudeks 6 eurot (Hoiu-laenuühistu seadus, § 16, § 23 ).  Seadusest tulenevalt peab hoiustaja 

tegema esmalt vähemalt 36 euro suuruse esmamakse, et raha hoiustada hoiu-laenuühistus. 

2020. aastal algatatud Hoiu-laenuühistu seaduse muutmise eelnõus on välja toodud väide, 

kus HLÜ liikmeks saamine on lihtne ning sellega kaasnevad madalad tasud. (Hoiu-

laenuühistu seaduse eelnõu 2020: 1). Kommertspankadega liitumise puhul puuduvad 

sisseastumistasud ning liitumine on samuti väga lihtne. Sellest tulenevalt ei saa öelda, et 

hoiustamist seadusandlikult soodustatakse hoiu-laenuühistutes, sest hoiustamise eelduseks 

on ühinemine hoiu-laenuühistuga ning sissemakse tasumine.  

Ankeetküsitlusega on liikmed 1-st 5-ni skaalal hinnanud, kuidas nad tajuvad hoiu-

laenuühistute seadusandlikku reguleerimist. Skaalal 1 tähistab, et hoiu-laenuühistud 

seadusandlikult pole üldse reguleeritud ning 5 tähistab, et hoiu-laenuühistud on väga 

reguleeritud. Joonisel 8 on esitatud hinnangud hoiu-laenühistute seadusandlikule 

regulatsioonile.  

 

Joonis 8. Hoiu-Laenuühistute Liidu liikmete hinnang seadusandlikule regulatsioonile 

skaalal 1-5, vastajate arv (autori koostatud) 

Tulemustest selgub, et 33% leiab, et hoiu-laenuühistud on seadusandlikult väga reguleeritud 

ning ükski liige ei leidnud, et seadusandlik regulatsioon oleks puudulik. Täiendavalt on 

ankeetküsitlusele vastajatel olnud võimalus vastata avatud küsimusele, mille puhul kasutas 
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võimalust 17 liiget. Järgnevalt on liikmete poolt esitatud märkimisväärsemad vastused 

seadusandliku regulatsiooni osas: 

 „Seadusandlus ei tohiks pärssida hoiu-laenuühistute tegevust“ 

 „ Seadusandluses on pidev surve kõiki asju üle reguleerida. See mõjutab ka 

hoiustamist“ 

 „Üle reguleerimine seadusandluses ja järelevalves“ 

 „Poliitika ei tohiks mõjutada hoiustamist ja hoiu-laenuühistutes peaks olema see 

apoliitiline“ 

 „HLÜ-desse peaks olema hea suhtumine“ 

 „Rahu, kindlus ja stabiilsus“ 

 „Riiklik tunnustus hoiu-laenuühistutele“ 

Hoiu-laenuühistu liikmete vastustest leiab kinnitust varasemates uurimustes väljatoodud 

asjaolu, et liiga ranged piirangud pärsivad hoiu-laenuühistute arengut. Hoiu-laenuühistuid 

reguleeriv seadusandlus peaks toetama ühistute arengut ent samal ajal mitte pärssima 

tegevust läbi seadusest tulenevate nõuete täitmisega kaasnevate kuludega. Hoiu-

laenuühistutes oleks vaja rakendada paremat kontrolli eelkõige selle tegutsemise 

algusaastatel, et veenduda ühistu tegutsemise aususes liikmete heaolu tagamiseks.  

Varasemates uurimustes on tõdetud, et hoiu-laenuühistute range reguleerimine võib 

vähendada tegutsemise motivatsiooni ning seeläbi on hoiu-laenuühistud sunnitud oma 

tegevuse lõpetama. Seadusandlikud regulatsioonid mõjutavad hoiuse mahtusid eelkõige 

seeläbi, et liikmed soovivad, et hoiu-laenuühistud oleksid riiklikult soositud ning 

seadusandlikud regulatsioonid ei oleks liiga jäigad. Hoiu-laenuühistu liikmed tõdevad, et 

nende jaoks on oluline hoiu-laenuühistute tunnustamine ning seadusandlikult ei tohiks olla 

üle reguleerimist, mis tõrjub hoiustajaid.  

Üheks oluliseks poliitiliseks teguriks, mis mõjutab hoiuse mahtusid on tagatise fondi 

olemasolu. Hoiu-laenuühistu seadusest tulenevalt ei ole Eesti hoiu-laenuühistute hoiused 

tagatud. Seaduse kohaselt peab hoiu-laenuühistu 5% hoiustest paigutama nõudmiseni 

hoiusena Eesti või mõne teise lepinguriigi krediidiasutusse (Hoiu-laenuühistu seadus, § 27). 

Eestis on hoiu-laenuühistute liikmete hoiused tagatud ainult 5 hoiu-laenuühistu hoiused 

20 000 euro ulatuses hoiustaja kohta. Need ühistud on Eesti Hoiu-laenuühistu Liitu kuuluvad 

liikmed: Kambja, Kehtna, Saaremaa, Põlvamaa ning Maaelu Edendamise HLÜ.  
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Hoiu-laenuühistu liikmetel on palutud hinnata, kui oluline on nende jaoks hoiuse tagatise 

fondi olemasolu. Liikmete hinnangud on esitatud joonisel 9.  

 

Joonis 9. Hoiu-Laenuühistute Liidu liikmete hinnang hoiuse tagatise fondi olemasolule, 

vastanute arv protsentides (autori koostatud) 

Hoiustajad tunnevad ennast kindlamalt, kui hoiused on tagatud ning millega väheneb risk. 

Ankeetküsitlusega on palutud Hoiu-laenuühistute Liidu liikmetel hinnata, kui oluliseks nad 

peavad hoiuse tagatise olemasolu. Vastanud Hoiu-laenuühistu liidu liikmetest 50% peavad 

hoiuste tagatise olemasolu väga oluliseks, 33% peavad oluliseks ning 13% ei pea tagatise 

olemasolu oluliseks. Selle tulemusel saab öelda, et hoiuste tagamine on hoiu-laenuühistu 

liikmete jaoks on tegemist olulise poliitilise teguriga ning seadusandlikul tasandil tuleks 

tegeleda hoiuste tagatise süsteemi loomisega. Teiselt poolt on aga ühistutes kogu 

juhtimiskontroll liikmetel ning seega oskusliku juhtimise korral suudetakse maandada 

hoiustamisega seotud riske.  

Tagatisfondi alusel on Eestis tegevusluba omavates pankades hoiused tagatud 100% või 

100 000 eurot ulatuses hoiustaja kohta. Sellest tulenevalt on ankeetküsitluses Hoiu-

laenuühistu Liidu liikmed hinnanud, milline on nende hinnangul piisav hoiuste tagamise 

summa. Joonisel 10 (lk 42) on esitatud liikmete hinnangud, kas hoiused on piisavalt tagatud.   
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Joonis 10. Hoiu-Laenuühistute Liidu liikmete hinnang, kas hoiused on piisavalt tagatud, 

vastajate arv protsentides (autori koostatud) 

Joonise 10 tulemustest selgub, et 40% vastanud inimesest leiab, et hoiuste tagatise summa 

on piisav, 37% leiab, et ei ole piisav ning 23% ei oska öelda. Hoiuse tagatise suurus sõltub 

hoiustajatest ning sellest, kui suure summa on nad hoiustanud hoiu-laenuühistus. 

Väiksemate, kuni 20 000 euro ulatuses, hoiustajates tekitab kindlustustunnet tagatise 

olemasolu, ent tagatise suuruse osas võivad rahulolematud  olla need liikmed, kelle hoiuste 

summa on kõrgem kui tagatise piirmäär ning seetõttu tunda ka ebakindlust.   

Ankeetküsitlusega on palutud hoiu-laenuühistu liidu liikmetel hinnata, milline oleks nende 

hinnangul piisav hoiuse tagatise summa. Joonisel 11 on esitatud liikmete hinnang hoiuse 

tagatise summalise piiri osas.  

 

Joonis 11. Hoiu-Laenuühistute Liidu liikmete hinnang hoiuste tagatise summa osas, 

vastajate arv protsentides (autori koostatud) 
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Joonise 11 tulemustest selgub, et ankeetküsitlusele 53% vastanud liikmest leiab, et hoiused 

peaksid olema tagatud enam kui 30 000 eurot ulatuses ning 10% leiab, et hoiused peaksid 

olema tagatud riikliku tagatisega võrdses summas, 100 000 euroga. Vastanutest 34% leiab, 

et hoiused võiksid olla tagatud 10 000 kuni 30 000 ulatuses. Ankeetküsitluse tulemustest 

saab järeldada, et liikmetele on hoiuse tagatis olemasolu tähtis ning selle nimel tuleks tööd 

teha, et tagatise summat suurendada.  

Hoiu-laenuühistute hoiuseid mõjutavad peamiselt kolm poliitilist tegurid: hõlvatuse tase, 

seadusandlikud piirangud ning hoiuse tagatise olemasolu. Eesti hoiu-laenuühistute hõlvatuse 

tase on väga madal, 2020. aastal oli tase 1,86%. Selleks, et hoiu-laenuühistud suudaksid oma 

hõlvatuse taset suurendada, on vaja teha palju tööd ning seda nii seadusandliku poole pealt 

kui inimeste tasandil. Eesmärk on teadvustada hoiu-laenuühistute eesmärke, rolli ning kasu 

ühiskonnale ja finantssüsteemile. Seadusandlikud piirangud võivad mängida olulist rolli 

hoiu-laenuühistute arengus, kuna kehtiv seadusandlus on pannud hoiu-laenuühistutele ja 

nende liikmete mitmeid kohustusi, mille täitmiseks on vajalik rahalised vahendid. Peamiselt 

saab välja tuua nende all ühekordsed kohustuslikud sisseastumismaksud ning osakapitali 

osamaksed. Hoiustajate jaoks on see lisakulu, mida kommertspankades hoiustamiseks ei ole 

vaja teha. Oluliseks poliitiliseks teguriks on hoiuse tagatise olemasolu. Seadusandluse 

kohaselt ei ole hoiu-laenuühistute hoiused tagatud, samal ajal kui Tagatisfondi alusel on 

tagatud Eestis tegutsevate pankade hoiused. Selle nimel on mitmed hoiu-laenuühistud teinud 

tööd, kelle puhul kehtib hoiuste tagatis 20 000 ulatuses hoiustaja kohta. Kokkuvõtlikult võib 

öelda, et hoiuseid mõjutavate poliitiliste teguritega on vaja teha tööd nii hoiu-laenuühistutes 

kui ka riiklikul tagatisel. Hoiused on olulised hoiu-laenuühistute jätkusuutlikkuse tagamisel 

ning seetõttu on hoiustajate liikmed ühistutele väga väärtuslikud.  
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2.3. Hoiuseid mõjutavad majanduslikud tegurid Eesti 

hoiu- laenuühistutes 

 

Hoiused mõjutavad majanduslike tegurite välja selgitamine on oluline selleks, et hinnata 

hoiu-laenuühistute võimet pakkuda finantsturul konkurentsi kommertspankadele ning samal 

ajal oma liikmetele kõrget intressimäära hoiustelt.  

Üheks olulisemaks majanduslikuks eelduseks hoiustamiseks on piisavad tarbimist ületavad 

sissetulekud, mis võimaldavad suunata säästud hoiukontodele. Joonisel 12 on esitatud 

Statistikaameti andmetel 2021. aasta IV kvartali seisuga brutopalk maakondade lõikes.  

 

Joonis 12. Eesti keskmine brutopalk maakondade lõikes, eurodes (PA004) 

Eestis 2021. aasta IV kvartali seisuga oli keskmine brutopalk 1 625 eurot, mis hinnanguliselt 

on 1 300 euro suurune netopalk. Eesti keskmisest kõrgemat brutopalka teenitakse vaid kahes 

maakonnas: Tartu maakond ning Harju maakond, kõikides teistes maakondades on 

keskmine brutopalk Eesti keskmisest 15-24% madalam.  

Varasemalt on  mitmed autorid teoreetilises käsitluses välja toonud, et hoiu-laenuühistud 

pakuvad tihti teenuseid majandusspektri madalaimas osas asuvatele liikmetele. Eesti mõistes 

asuvad majandusspektri madalaimas osas need, kellel puudub püsiv sissetulek või teenivad 

töötasu alammäärast madalamat töötasu. Hoiu-laenuühistu Liidu liikmetel on 
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ankeetküsitluse raames palutud määratleda enda netosissetuleku vahemik eurodes. Joonisel 

13 on esitatud vastanud liikmete sissetulekute jaotus.  

 

Joonis 13. Hoiu-Laenuühistute Liidu liikmete netosissetulek, eurodes (autori koostatud) 

Joonise 13 tulemustest selgub, et vastanud Hoiu-laenuühistu Liidu liikmete seas on liikmeid 

võrdväärselt kõikidest palgavahemikest. Ankeetküsitluse vastanud liikmetest 60% teenib 

enam kui 1500 euro suurust neto sissetulekut. 23% ankeetküsitlusele vastanud liikmetest 

teenib 601 kuni 1000 eurot suurust neto sissetulekut ning 17% vastanud liikmetest teenib 

1001 kuni 1500 euro suurust neto sissetulekut. Saadud tulemuste põhjal ei saa teha üldistust 

kogu valimi osas, kuid saab täheldada asjaolu, et Eesti Hoiu-Laenuühistu Liitu kuuluvate 

ühistute liikmed pigem ei kuulu majandusspektri alumisse osasse ning omavad piisavaid 

sissetulekuid, et osa oma säästudest paigutada ühistutes hoiukontole.  

Hoiuse mahtusid mõjutavaks üheks majanduslikuks teguriks on hoiustelt makstav 

intressimäär. Hoiustamise valikuid tehes soovivad inimesed enda säästudelt saada 

võimalikult suurt tulu ning seetõttu peaks kõrgem intressmäär meelitama rohkem 

hoiustajaid. Joonisel 14 (lk 46) on kommertspankade aastatel 2016 kuni 2021 makstud 

keskmine intressimäär tähtajalistelt hoiustelt.   
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Joonis 14. Eesti kodumajapidamiste tähtajaliste hoiuste intressimäärad tähtaja järgi aastatel 

2016-2020, protsentides (Eesti kodumajapidamiste…) 

Tähtajalistel hoiustel puhul on hoiustelt makstav intressimäär kõrgem nende hoiuste puhul, 

mille tähtaeg on üle 1 aasta. Madalaimat intressi makstakse aga lühiajaliste, kuni 3 kuu 

pikkuse tähtajalise hoiuse puhul. Üle 1 aasta tähtajaga hoiuste intressimäär on olnud 

ebastabiilne ning kõikunud 0,91% ja 1,70% vahel. 2021. aastal on võrreldes aasta 

varasemaga üle 1 aasta tähtajaga hoiuste intressimäär langenud 0,19 protsendipunkti ning 6 

kuni 12 kuu pikkuste hoiuste intressimäär on tõusnud 0,19 protsendipunkti.  Keskmine 

intressimäär hoiustelt on 2021. aastal kasvanud 0,08 protsendipunkti võrreldes 2020. 

aastaga, mille põhjal võib järeldada, et üle 1 aasta pikkuste hoiuste maht on vähenenud.  

Hoiu-laenuühistud pakuvad hoiustelt kõrgemaid intressimäärasid kui kommertspangad. 

Hoiu-laenuühistute lõikes on hoiuse intressimäärad erinevad ning sõltuvad peamiselt hoiu-

laenuühistute tegevusmudelist. Joonisel 15 (lk 47) on välja toodud Eesti Hoiu-laenuühistu 

Liitu kuuluvate hoiu-laenuühistute hoiustelt pakutavad intressimäärad.  
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Joonis 15. Hoiu-laenuühistute hoiuse intressimäär, protsentides (autori koostatud hoiu-

laenuühistute kodulehtede info põhjal)  

Joonisel 15 on esitatud tähtajalistelt hoiustelt makstavad intressimäärad nende hoiu-

laenuühistute kohta, kelle kodulehel oli info kättesaadav. Madalaimat intressi pakub Kehtna 

HLÜ ning kõrgeimat pakub Kambja HLÜ. Maaelu Edendamise HLÜ ning Põlva HLÜ puhul 

on joonisel esitatud keskmine intressimäär, kuna mõlema ühistu puhul sõltub intressimäär 

kas hoiuse perioodist või hoiuse summast. Keskmiseks intressimääraks on hoiu-

laenuühistutel 5%, mis on üle 3% kõrgem kui on pakutav intress üle 1 aasta pikkustel 

hoiustel kommertspankades.  

Ankeetküsitluse raames on hoiu-laenuühistute liikmetel andnud hinnangu intressi määra 

olulisusele hoiu-laenuühistutes. Joonisel 16 on esitatud hoiu-laenuühistu liikmete poolt 

antud hinnangud. 

 

Joonis 16. Hoiu-Laenuühistute Liidu liikmete hinnang hoiustelt makstava intressi 

olulisusele, vastajate arv (autori koostatud) 
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Joonise 16 andmetest selgub, et hoiustelt makstav intressimäär on väga oluline 57% 

vastanute jaoks, oluline on 27% vastanute jaoks ning 13% vastanud on arvanud, et nii ja naa. 

Varasemate uurimustes on tõdetud, et hoiustajad soovivad saada oma säästudelt võimalikult 

suurt tulu ning see peegeldub ka hoiu-laenuühistu liidu liikmete arvamuses, kus peetakse 

hoiustelt makstavat intressi määra väga oluliseks.  

Varasemates uurimustes on tõdetud, et hoiu-laenuühistutel on keeruline määrata hoiustele ja  

laenudele intressimäära, kuna selle alusel võidakse eelistada ühte gruppi teisest enam.  

Joonisel 17 on esitatud hoiu-laenuühistu liikmete hinnang, kuidas intressimäär mõjutab 

hoiustamist.  

 

Joonis 17. Hoiu-Laenuühistute Liidu hinnang intressimäära mõjule, vastajate arvu järgi 

(autori koostatud) 

Vastanud hoiu-laenuühistu liikmetest ligi 50% nõustuvad et laenuvõtjate suurem osakaal 

tõstab intresside maksmise võimet ning samal ajal 47% vastajatest nõustuvad, et kõrgem 

intressimäär meelitab rohkem hoiustajaid. Olukorraga, kus hoiustajad peaksid saama 

madalamat intressi selleks, et laenuvõtjatel oleks madalam kuluks laenudest, on nõustunud 

13% vastajatest ning 53% vastajatest on vastanud „nii ja naa“.  

Varasemate teooriate põhjal on leitud, et kõrgem intressimäär peaks meelitama rohkem 

hoiustajaid. Eestis ei saa hoiu-laenuühistute puhul intressimäära nimetada oluliseks hoiuse 

mahtusid mõjutavaks teguriks, kuna hoolimata hoiu-laenuühistute pakutavast kõrgest 

intressimäärast on hoiuse mahtude osakaal hoiulaenu-ühistutes madal. Tabelis 6 (lk 49) on 

esitatud hoiuse jäägid aastatel 2016 kuni 2021 krediidiasutustes ja hoiu-laenuühistutes.  
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Tabel 6. Hoiuse jäägid krediidiasutustes ja hoiu-laenuühistutes aastatel 2016 kuni 2021, 

miljonit eurot. autori koostatud (Hoiu-laenuühistute koondbilanss..) ja (Hoiuse jääk..) põhjal 

Hoiustaja/
aasta Krediidiasutused Hoiu-laenuühistud 

2016 16 333 66 

2017 17 066 83 

2018 17 720 103 

2019 19 857 128 

2020 23 917 127 

2021 27 882 118 

 

Tabeli 6 andmetest selgub, et krediidiasutuste hoiuse mahud on suuremad kui seda on hoiu-

laenuühistutes. Hoiu-laenuühistute madal hõlvatuse tase peegeldub hoiuse mahtudes. 

Krediidiasutuste hoiused moodustab keskmiselt ligi 99,5% ning hoiu-laenuühistute hoiused 

kõigest 0,5% hoiuse mahtudest. Krediidiasutustes on iga-aastane hoiuse mahtude kasv olnud 

4,49% kuni 20,44%. Enim kasvasid hoiuse mahud 2020. aastal võrreldes aasta varasemaga. 

Hoiu-laenuühistutes on hoiuse maht kasvanud stabiilselt iga-aastaselt kuni 2019. aastani 

ning seejärel on hoiuse mahud vähenenud.  2021. aastal on hoiu-laenuühistute hoiuse mahud 

võrreldes 2020. aastaga 7% vähenenud. 

Majanduslikest teguritest on hoiu-laenuühistute jaoks oluline ühistu tegevuse läbipaistvus. 

Eestis tegutseb 1. aprilli 2022 seisuga 28 hoiu-laenuühistut, kellest vaid 5 ühistut on 

avaldanud oma kodulehel 2020. aasta majandusaasta aruanded. Positiivse asjaoluna saab 

välja tuua, et nendest 2 puhul on 1.mai 2022 seisuga avalikustatud lisaks 2021. aasta 

majandusaasta aruanded. 3 ühistu puhul on viimased kättesaadavad avalikud majandusaasta 

aruanded 2019. aastast. Ühe ühistu puhul ei ole majandusaasta aruanne kättesaadav seetõttu, 

et tegemist on hoiu-laenuühistuga, mis kuulub Tartu Hoiu-Laenuühistu 

konsolideerimisgruppi. Majandusaasta aruannete avalikustamine tõstab hoiu-laenuühistute 

usaldusväärsust ning annab võimaluse vähendada inimeste negatiivseid hoiakuid hoiu-

laenuühistute tegevuse osas.  

Hoiu-laenuühistute Liidu liikmed on hinnanud, kui oluline on nende jaoks ühistu tegevuse 

läbipaistvus. Joonisel 18 (lk 50) on esitatud hinnang ühistu tegevuse läbipaistvusele.  
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Joonis 18. Hoiu-Laenuühistute Liidu liikmete hinnang ühistu tegevuse läbipaistvusele, 

vastajate arv protsentides (autori koostatud) 

Joonise 18 tulemustest selgub, et 80% vastanutest on hinnanud, et ühistu tegevuse 

läbipaistvus on nende jaoks väga oluline. 17% vastajatest peab ühistu tegevuse läbipaistvust 

oluliseks. Sellest tulenevalt saab järeldada, et ühistu liikmete jaoks on väga oluline tegevuse 

läbipaistvus. See annab võimaluse asjatundmatutel või teemaga mittekursis olevatel 

inimestel paremini saada selgust ühistu tegevusest ning sellest tulenevalt meelsamini 

paigutada hoiuseid hoiu-laenuühistutesse.  

Ühistu läbipaistvuse üheks võimaluseks on majandusaasta aruannete avalikustamine. 

Majandusaasta aruannetega tutvumine annab ülevaate ühistu majandusnäitajatest, hoiustest 

ning möödunud majandusaasta peamistest tegevustest ning järgneva aasta eesmärkidest. 

Joonisel 19 on esitatud hinnang majandusnäitajate avalikustamisele. 

 

Joonis 19. Hoiu-Laenuühistute Liidu liikmete hinnang ühistu majandusnäitajate 

avalikustamisele, vastajate arv protsentides (autori koostatud) 
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Joonise 19 tulemustest selgub, et 90% vastanutest leiab, et hoiu-laenuühistute 

majandusnäitajad peaksid olema avalikud. Majandusnäitajate avalikustamine annab 

võimaluse hoiustajatel veenduda hoiu-laenuühistute krediidivõimekuses ning analüüsida, 

kas pakutav intressimäär vastab reaalsusele. Majandusnäitajate avalikustamise kohustamine 

aitaks vältida „seenhoiu-laenuühistute“ tekkimist, sest nii ühistu majandusnäitajad ja  

tegevusaruanne oleksid avalikkusele kättesaadavad.   

Majanduslikuks hoiuse mahtusid mõjutavaks teguriks on kasvufaas, mille järgi saab hinnata 

hoiu-laenuühistute arengut, varade mahtu ning teenuste valikut. Üheks võimaluseks on 

hinnata seda osakapitali suuruse järgi.  

Hoiu-laenuühistu liikmete kohustuslikest osamaksetest kogutakse osakapital. Hoiu-

laenuühistu seadusest tulenevalt on miinimum osakapitali nõue 31 950 eurot. Netovara peab 

kogu tegutsemise ajal olema vähemalt miinimum nõude ulatuses. Tabelis 7 on esitatud 

osakapitali suuruste jaotus ühistute arvu järgi ning hoiu-laenuühistute osakapitali suurus 

kokku. Osakapitali andmed pärinevad äriregistris registreeritud omakapitali suurusest.  

Tabel 6. Osakapitali jaotus ühistute arvu, ja osakapitali suuruse järgi, eurodes (Autori 

koostatud äriregistris esitatud osakapitali andmete põhjal) 

Osakapitali suurus Ühistute arv 
Osakapital 

kokku 

kuni 50 000 11 359 440 

50 001 kuni 150 000 6 677 356 

150 001 kuni 500 000   6 1 682 406 

500 001 kuni 1 000 000 1 1 000 000 

enam kui 1 000 000 4 11 166 860 

Kokku 28 14 886 062 

 

Eestist tegutsevast 28 hoiu-laenühistust 39% on sellised hoiu-laenuühistud, kelle osakapitali 

suurus jääb alla 50 000 euro, neist 3 puhul on kaetud miinimum suurus 31 950 eurot. Enam 

kui ühe miljoni suurune osakapital on 4 hoiu-laenuühistul, kes on ühtlasi Eesti suurimad 

Hoiu-laenuühistud. Väike osakapital viitab sellele, et tegemist on suhteliselt väiksete hoiu-

laenuühistutega, kelle liikmeskond on väike või kes ei ole tegutsenud pikaajaliselt. 

Suuremad hoiu-laenuühistud suudavad pakkuda konkurentsi hoiuste turul 

kommertspankadele ning seeläbi suurendada hoiuste mahu osatähtsust.  



52 
 

Hoiustamist mõjutavaks majanduslikuks teguriks on likviidsusrisk. Varasemate teooriate 

põhjal on välja toodud, et madalam likviidsusrisk mõjub positiivselt hoiustele. Magistritöö 

raames on hinnatud Eesti Hoiu-Laenuühistute Liitu kuuluvate ühistute 2020. majandusaasta 

aruannete põhjal likviidsusriski, et selgitada välja selle mõju hoiustele. Likviidsusriski 

hindamiseks on leitud likviidsuskordaja, mille valem on 

 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑖𝑑𝑠𝑢𝑠𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 =
( ä )

ü  
  

Hoiu-laenuühistud saavad oma kohustustega hästi hakkama siis, kui likviidsuskordaja on 

suurem kui 1. Tabelis 7 on esitatud Hoiu-laenuühistute Liidu kuuluvate ühistute 

likviidsuskordajad. 

Tabel 7. Eesti Hoiu-laenuühistute Liitu kuuluvate ühistute 2020. aasta majandusaasta 

aruannete põhjal leitud likviidsuskordajad (autori koostatud majandusaasta aruannete põhjal. 

  

Hoiu-laenuühistu Likviidsuskordaja 

Tartu HLÜ 0,45 

Maaelu Edendamise HLÜ 0,69 

Kambja HLÜ 1,16 

Leie HLÜ 0,60 

Kehtna HLÜ 1,04 

Põlvamaa HLÜ 2,31 

Saaremaa HLÜ 1,37 

 

Tabeli 7 andmetest selgub, et likviidsuskordaja suhtarv on väiksem kui üks mitmel hoiu-

laenuühistul: Tartul, Maaelu Edendamise HLÜ ja Leie Hoiu-laenuühistul. Kõrgem 

likviidsusrisk küll viitab sellele, et hoiu-laenuühistutel võib tekkida probleeme ootamatute 

väljaminekutega toimetulekul ent selle põhjal ei saa järeldada, et ühistute usaldusväärsus 

oleks selletõttu madalam.  

Hoiustamist mõjutav kõige enam käsitletud majanduslik tegur on intressimäär. Varasemates 

teooriates on leitud, et kõrgem intressimäär peaks meelitama hoiustajad. Hoiu-laenuühistud 

maksavad kõrgemat intressimäära kui kommertspangad ent hoiuste maht kogu hoiustest jääb 

0,5% juurde. Osakapitali suuruse järgi on võimalik hinnata hoiu-laenuühistute arengut. 

Varasemate teooriate kohaselt on suurem varade maht (sh osakapital) just küpses faasis hoiu-

laenuühistutel ning tavapäraselt pakuvad need hoiu-laenuühistud ka laiemat valikut 

erinevaid teenuseid. Laiem teenuste valik aga meelitab enam liikmeid, misläbi kasvavad ka 
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hoiuste mahud. Majandusliku tegurina saab välja tuua likviidsuskordaja, mille puhul on 

leitud, et madalam likviidsusrisk mõjub positiivselt hoiustamisele. 3 hoiu-laenuühistu puhul 

on täheldatud madalat likviidsuskordajat, mis viitab suuremale riskile ning mis vajaks 

sügavamat analüüsi.  
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KOKKUVÕTE 

 

Hoiu-laenuühistud on finantseerimisasutused, kes pakuvad hoiustamis- ja laenutehinguid 

oma liikmetele, kes ühtlasi on omanikud. Hoiu-laenuühistute põhitegevuste hulka kuuluvad 

veel investeerimistegevused, mis võimaldavad arendada kogukonda ning osalemine 

ettevõtluses.  

Töö aktuaalsus seisnes selles, et viimastel aastatel on palju räägitud, kuidas erasäästud on 

oluliselt kasvanud. Eestis tegutsevad hoiu-laenuühistud, kes maksavad hoiuste pealt 

kõrgemat intressi kui on seda kommertspankade jooksva konto või hoiuse eest makstav 

intress. Kõrgemast intressist hoolimata on hoiu-laenuühistute hoiuste osatähtsust kogu 

hoiuste mahust madal ning hoiu-laenuühistud peavad leidma võimalusi oma hõlvatuse 

tõstmiseks ning hoiuse mahtusid mõjutavad tegurid panema tööle enda kasuks. 

Töö uudsus seisnes selles, et väiksemad hoiu-laenuühistud ei kuulu seaduselt tulenevalt 

Eestis finantsinspektsiooni järelevalve alla ning seetõttu puuduvad neile ühistutele 

konkreetsed seadusest tulenevad nõuded erinevateks kontrollimehhanismideks, mis võib 

inimestes tekitada negatiivseid hoiakuid. Varasemalt ei ole Eestis akadeemilistes 

uurimistöödes hoiu-laenuühistuid analüüsitud hoiuse mahtusid mõjutavate tegurite 

poliitiliste ja majanduslike tegurite võtmes. 

Töö probleem seisnes selles, et millised on Eesti hoiu-laenuühistute hoiuseid mõjutavad 

poliitilised tegurid? Millised on Eesti hoiu-laenuühistute hoiuseid mõjutavad majanduslikud 

tegurid? 

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada hoiuse mahtusid mõjutavad poliitilised ja 

majanduslikud tegurid Eesti Hoiu-laenuühistutes. 

Esimeseks uurimisülesandeks oli selgitada hoiu-laenuühistute rolli ühiskonnas. Hoiu-

laenuühistud on finantseerimisasutused, mille liikmeteks on isikud, kes on ühinenud 

vabatahtlikult ja on ühtlasi ka omanikud. Hoiu-laenuühistute eesmärk on pakkuda 

hoiustamistehinguid ja  laenu- ja liisingutehinguid oma liikmetele. Võrreldes tavapäraste 

finantseerimisasutusega peetakse hoiu-laenuühistud tihti asutusteks, kes pakuvad 
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finantsteenuseid neile, kes on teiste asutuste poolt tõrjutud.  Hoiu-laenuühistute eesmärk ei 

ole kasumi teenimine vaid liikmete heaolu tagamine, mis tähendab seda, et puhastulu 

kasutatakse teenuste arendamiseks. Hoiu-laenuühistutel on oluline roll ühiskonnas, 

keskendudes konkreetsele turusegmendile ning pakkudes teenused riigi kaugemates 

piirkondades asuvatele elanikele. Lisaks eelpool mainitule, tegelevad hoiu-laenuühistud tihti 

ka oma liikmete finantstarkuse edendamisega 

Teiseks uurimisülesandeks oli anda ülevaade hoiuse olemusest. Hoius on tekkinud sääst, 

mida soovitakse paigutada spetsiaalselt kontole eesmärgiga saada intressitulu. Pikaajaline 

säästmine on oluline selleks, et suurendada finantskindlust ning samal ajal toetades 

majanduskasvu. Kuigi nii hoiuse kui investeerimise jaoks on vajalik spetsiaalse konto 

olemasolu finantseerimisasutusel on nende kahe säästmise viisi vahel olulisi erinevusi. 

Peamise erinevusena saab välja tuua selle, et hoiustel saadav kasum on tavaliselt võrreldes 

investeerimisega madalam kuid sellega kaasneb ka madalam risk. Hoiused sobivad hästi 

inimestele, kes on alustamas oma säästmise teekonda, sest see on suhteliselt lihtne ning 

tavaliselt sellega ei kaasne mingit kulukust. Hoiu-laenuühistutes on hoiused olulised selleks, 

et tagada hoiu-laenuühistu põhitegevused, mille hulka kuuluvad ühelt poolt liikmetele 

laenude pakkumine ning teiselt poolt investeerimistegevus ning osalemine ettevõtluses 

selleks, et arendada kohalikku elu. 

Kolmandaks uurimisülesandeks oli anda ülevaade hoiuse mahtusid mõjutavatest teguritest. 

Hoiuse mahtusid mõjutavad mitmed tegurid, olulisel kohal on kolm suuremat kategooriat: 

demograafilised, poliitilised ning majanduslikud. Selleks, et pakkuda hoiu-laenuühistutes 

hoiustamise teenust oma liikmetele on vajalik soodne poliitiline keskkond. Ranged 

piirangud mõjuvad negatiivselt hoiu-laenuühistute hõlvatuse tasemele. Hoiuse mahtudele 

mõjub negatiivselt poliitiline ebastabiilsus ning sotsiaalprogrammid, mis vähendavad 

inimeste motivatsiooni säästa. Kõige enim on majanduslikest teguritest käsitletud 

intressimäärade mõju hoiuse mahtudele. Hoiu-laenuühistud, kus säästjad on domineerivas 

rollis, on eesmärgiks netotootluse maksimeerimine. Kõrgemad intressimäärad pakuvad 

pankadele konkurentsisurvet, mis võib tuua kaasa pankades hoiuse intresside tõusu.  

Neljandaks uurimisülesandeks oli anda ülevaade uurimustöö andmetest ja metoodikast. Töö 

empiirilise osa koostamisel kasutati nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset andmeanalüüsi 

meetodit. Andmekogumismeetodina kasutati nii esmaseid kui teiseseid andmeid. Esmaste 

andmetena kasutati veebipõhise ankeetküsitluse teel kogutud vastused. Teisesed andmed 
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koguti Statistikaameti andmebaasist, Eesti Panga statistikast, Maailma krediidiühistute liidu 

(WOCCU) iga-aastasest statistilisi raportitest, äriregistri andmetest ning hoiu-laenuühistute 

majandusaasta aruannetest. 

Viiendaks uurimisülesandeks oli analüüsida Eesti hoiu-laenuühistutes hoiuseid mõjutavaid 

poliitilisi ja majanduslikke tegureid. Poliitilistest teguritest mõjutavad Eesti Hoiu-

laenuühistutes hoiuseid hõlvatuse tase, seadusandlikud piirangud ning hoiuste tagatis. Eestis 

on hoiu-laenuühistute hõlvatuse tase madal, 2020. aastal oli vastav näitaja 1,86%. Läbiviidud 

ankeetküsitluse tulemusel leiti, et vastanud Hoiu-Laenuühistu Liidu liikmetest 57% leiab, et 

Eestis on piisavalt hoiu-laenuühistuid. 1.aprilli 2022 aasta seisuga tegutseb Eestis 28 hoiu-

laenuühistut. Uusi liikmeid ühistusse on kutsunud 70% vastanutest, millest saab järeldada, 

et liikmete eesmärk on suurendada hoiu-laenuühistute hõlvatuse taset.  

Hoiuseid mõjutavad siseriiklikud seadusandlikud piirangud. Eestis rakendatakse hoiu-

laenuühistutele Hoiu-laenuühistu seadust ning suurematele ühistutele lisaks krediidiandjate 

ja - vahendajate seadust. Hoiustamist saab alustada hoiu-laenuühistutes vaid siis, kui astuda 

ühistu liikmeks, selleks on eelnevalt vajalik tasuda osakapitali osa ühistu põhikirjas 

sätestatud suuruses ning ühekordne sisseastumismaks. Hoiustamisega alustamiseks hoiu-

laenuühistus peab hoiustaja esmalt tegema vähemalt 36 euro suuruse esmamakse. Hoiu-

laenuühistu liikmed hindasid, et ühistute tegevus ei peaks olema seadusandlikult üle 

reguleeritud ning siseriiklik regulatsioon peaks toetama ühistute tegevust.  

Hoiused mõjutavad poliitilistest piirangutest hoiuste tagatis. Hoiused on tagatud ainult Eesti 

Hoiu-Laenuühistute Liitu kuuluvatel liikmete hoiustel ning seda 20 000 euro ulatuses 

hoiustaja kohta. Ankeetküsitluse tulemusel leidis 53% vastanutest, et hoiused peaksid olema 

tagatud vähemalt 30 000 euro ulatuses ning 10% leidis et hoiused peaksid olema tagatud 

riiklikult tagatisega samas summas.  

Majanduslikest hoiuseid mõjutavatest teguritest vaadeldi intressimäära, hoiuse mahtude 

osakaalu, osakapitali suurust ning likviidsuskordajat.  

Hoiustamise eelduseks on piisavate sissetulekute olemasolu. 2021. aastal oli Eestis keskmine 

brutopalk 1 625 eurot. Varasemate uurimuste kohaselt pakuvad hoiu-laenuühistud teenuseid 

rahaliselt tõrjututele. Läbiviidud ankeetküsitluse tulemusel Hoiu-Laenuühistu Liikmed 

märkisid netotöötasu suuruse ning selle tulemusel selgus, et 60% vastanutest teenib enam 

kui 1 500 euro suurust netopalka. Sellest tulenevalt on autor järeldanud, et Eestis ei paku 
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hoiu-laenuühistud finantsteenuseid vaid majandusspektri madalamas otsas asuvatele 

inimestele. Hoiustelt makstava intressi võrdluses selgus, et hoiu-laenuühistud pakuvad 

oluliselt kõrgemat intressi kui kommertspangad. Ankeetküsitlusele vastanud Hoiu-

Laenuühistu Liidu liikmetest 57% jaoks on hoiustelt makstav intressi määr väga oluline. 

Kõrgest intressimäärast sõltumata leiti, et hoiu-laenuühistute hoiuse osakaal kogu hoiustest 

on väga madal, moodustades kõigest 0,5% kogu hoiustest.  

Hoiuse mahtusid mõjutavatest majanduslikest teguritest toodi välja hoiu-laenuühistute 

tegevuse läbipaistvus. Eestis tegutsevast 28 hoiu-laenuühistust olid avalikult kättesaadavad 

vaid 5 hoiu-laenuühistu 2020. aasta majandusaasta aruanded. Ankeetküsitlusele vastanud 

liikmetest 80% leidsid, et ühistu tegevus peaks olema läbipaistev ning 90% leidsid, et hoiu-

laenuühistute majandusaasta tulemused peaksid olema avalikud. See suurendaks hoiu-

laenuühistute usaldusväärsust ning teeks hoiustajatele hoiustamise atraktiivsemaks.  

Hoiuse mahtusid mõjutab ühistu kasvufaas, sest arengujärgus ühistutes on väike osakapitali 

maht, mis peegeldub liikmete arvus ning hoiuse mahtudes. Äriregistri andmete analüüsis 

leiti, et Eestis tegutsevast 28 hoiu-laenühistust 39% on sellised hoiu-laenuühistud, kelle 

osakapitali suurus jääb alla 50 000 euro, neist 3 puhul on kaetud miinimum suurus 31 950 

eurot.  

Hoiuse mahtusid mõjutava tegurina vaadeldi likviidsusriski, madal risk mõjub positiivselt 

hoiustele. Eesti Hoiu-Laenuühistute Liitu kuuluvast 7 ühistust 3 puhul leiti, et 

likviidsuskordaja on väiksem kui 1, mis võib viidata likviidsusprobleemidele.  

Edaspidistes uurimustes võiks uurida, millised väljakutseid tuleks vastu võtta hoiu-

laenuühistutel selleks, et hõlvatuse tase viia samale tasemele Euroopa keskmise hõlvatuse 

tasemega. Lisaks vajaks uurimist, millised on seadusandlikud ja majanduslikud takistused 

hoiu-laenuühistute arengus ning kuidas neid põhjuseid leevendada või likvideerida. 

Täiendavalt võiks uurida, millist mõju omavad hoiu-laenuühistud finantssektori 

konkurentsis ning kuidas suurendada konkurentsi.  
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