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Ettekirjutuse tegemine reklaamiloa taotlemiseks ja reklaami nõuetekohaseks avalikustamiseks,
HOIATUS sunniraha kohaldamise kohta
Elva Vallavalitsus on pöördunud puuduva reklaamiloa osas Kulbilohu tn 3a kinnistule reklaami avalikustaja
poole 14.12.2020 kirjaga nr 6-4/9-1 ja 20.01.2021 kirjaga nr 6-4/9-3, milles oleme korduvalt selgitanud
vajadust püstitatud reklaamile reklaamiloa taotlemiseks.
Varasemas kirjas märkisite, et kinnistu ei kuulu Tartu Hoiu-laenuühistule ja Teie sõnul ei ole Tartu Hoiulaenuühistu tellinud mingit reklaami. Nii Tartu Hoiu-laenuühistu kui ka Liivimaa Põllumajandus OÜ
juhatuse liikmena tegutseb Andro Roos, kes on paigaldanud Kulbilohu tn 3a kinnistule oma foto ja ka Tartu
Hoiu-Laenuühistu reklaami. Seega juhatuse liige on teadlik, et Tartu Hoiu-laenuühistu reklaam on
kinnistule paigaldatud ning ei ole alust arvata, et ettevõte ei ole kõne all olevat reklaami tellinud.
Reklaami avalikustajaks loetakse Liivimaa Põllumajanduse OÜ-d, kelle kinnistul reklaami eksponeeritakse.
Esitasite oma 25.01.2021 kirjas, et Liivimaa Põllumajandus OÜ ei leia, et peaksite esitama Elva
Vallavalitsusele reklaamitaotluse, sest te ei reklaami midagi ning Liivimaa Põllumajandus OÜ nõustub
Tartu Hoiu-laenuühistu varem esitatud seisukohtadega, et kõnealune plakat ei kujuta endast reklaami
ning Teile jääb pärast selgitust endiselt arusaamatuks kuidas on Tartu Hoiu-laenuühistu logo, ettevõtte
teenust reklaamiv ning ettevõtte poolt pakutav finantsteenus ehk ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“
käsitletav reklaamina ning kuidas võiks see teenida teie teenuse müügi suurendamist.
Elva Vallavalitsus on seisukohal, et Kulbilohu tn 3a kinnistule on paigaldatud Tartu Hoiu-laenuühistu
välireklaam.
Järgnevalt selgitame detailsemalt millises osas kõnealune plakat kujutab endast puudulikku
finantsteenuse välireklaami ning esitatakse ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks.
Reklaamiseaduse § 2 lg 1 p 3 selgitab reklaami mõiste, mis ütleb: 3) reklaam – teave, mis on avalikustatud
mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise,
ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.
Plakatil on Tartu Hoiu-laenuühistu logo (üldtajutaval kujul) ning finantsteenuse pealkiri „Ehitame Eestit!“,
mille pealkirja all pakute ühistegevushoiust. Kui reklaamis sisaldub teave, mis on seostatav konkreetse
tootja või tema kaubamärgiga, on selline reklaam sisust hoolimata suunatud siiski kauba või teenuse
müügi suurendamisele (Reklaamiseaduse seletuskiri 135 SE1).
Ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) selgitas, et kõnealuse reklaami tagaküljel olev kujutis
on registreeritud Tartu Hoiu-Laenuühistule kuuluva kaubamärgina. Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 3
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sätestab, et kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku
samaliigilisest kaubast või teenusest.
Info on kättesaadav: https://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks?nr=M200901310&ln=et)
Elva Vallavalitsus pöördus TTJA poole hinnangu saamiseks, kas Tartu Hoiu-laenuühistu reklaam on ühtlasi
ka finantsteenuse reklaam, mis ei vasta seaduses sätestatud nõuetele. TTJA esitas hinnangu ning selgitas,
et sõnumit “Ehitame Eestit”, kasutab Tartu Hoiu-laenuühistu enda tegevuse kui ka finantsteenuse
reklaamimisel (Lisa 1).
Antud juhul on plakati sisu käsitletav reklaamina, milles Tartu Hoiu-laenuühistu avalikustab teabe oma
finantsteenuse osutamise tutvustamiseks ning müügi suurendamise eesmärgil.
Finantsteenus reklaamiseaduse tähenduses on Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud
finantsjärelevalve subjektide poolt klientidele osutatud teenus või muude isikute poolt osutatud
finantsteenus krediidiasutuste seaduse tähenduses (RekS § 29 lõige 1). Finantsteenuse reklaami all
mõistetakse avalikustatud teavet, mille eesmärgiks on muu hulgas finantsteenuse müügi suurendamine,
nõudluse ja tarbimissoovi tekitamine teatud finantsteenuse suhtes ning selle läbi mõjutada kliendi
käitumist, tegevusi ja otsuseid (nn müügi edendamise eesmärk).
TTJA selgitas, et hoiustamistehingud hoiuste ja muude tagasimakstavate rahaliste vahendite kaasamiseks
on finantsteenus, mistõttu on hoiu-laenuühistud kohustatud hoiuse reklaami avalikustamisel järgima
finantsteenuse reklaami nõudeid. RekS § 29 lg 2 tulenev finantsteenuse reklaami üleskutse tuleb lisada
igasugusele finantsteenuse reklaamile, sh hoiuse reklaamile.
Reklaame tuleb hinnata tervikuna, s.t reklaame osadeks jagamata. Eeltoodust lähtuvalt esitas TTJA
seisukoha, et kuivõrd kõnealune reklaam sisaldab lisaks Tartu Hoiu- Laenuühistu logole (kaubamärgile) ka
reklaamlauset „Ehitame Eestit!“, mille puhul on ühtlasi tegemist ka Tartu Hoiu-Laenuühistu poolt
pakutava teenusega (hoiusega), siis on tegemist finantsteenuse reklaamiga ning kõnealune reklaam
peab sisaldama RekS § 29 lg-st 2 tulenevat üleskutset. TTJA on seisukohal, et reklaamile ei ole lisatud
juhuslikult reklaamlauset "Ehitame Eestit!", mille puhul on ühtlasi tegemist Tartu Hoiu-Laenuühistu
hoiusega.
Tuvastatud puudused:
1) Vastavalt Elva Linnavolikogu 29.10.2012 määrusele nr 25 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“
(edaspidi määrus) § 3 alusel on välireklaami paigaldamine lubatud Vallavalitsuse väljastatud
reklaamiloa alusel ning reklaami avalikustaja peab esitama vormikohase taotluse (Määruse § 4).
2) tasuma reklaamimaksu vastavalt Elva Linnavolikogu määruses "Reklaamimaks Elvas" sätestatud
suuruses ja korras (Määruse § 9 p 8).
3) Reklaamiseaduse § 29 lg 2 kohaselt tuleb viia finantsteenuse reklaam vastavusse ning täiendada
seda üleskutsega tutvuda finantsteenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida
asjatundjaga.

1. Ettekirjutus nõuete täitmise kohta
Vastavalt määruse § 15 teostab Vallavalitsus määruse üle järelevalvet volitatud ametiisikute kaudu. Elva
valla avaliku ruumi kujundusliku tegevuse suunamine kuulub vallaarhitekti pädevusse.
Tulenevalt eelnevast teeb Elva vallaarhitekt ettekirjutuse reklaami avalikustajale esitada hiljemalt
22.02.2021 Elva Vallavalitsusele nõuetekohane reklaamiloa taotlus. Reklaami avalikustamise ajaks ning
reklaamimaksu arvestamise alguskuupäevaks lugeda 7. detsember 2020. (Määruse § 4)
Taotluse esitamise kuupäevaks, so hiljemalt 22.02.2021 likvideerida puudused finantsteenuse
reklaamis, ning viia vastavusse reklaamiseaduse §-ga 29 lg 2.
Kui reklaami avalikustaja ei kavatse esitada reklaamiloa taotlust, tuleb reklaami avalikustajal
finantsteenuste reklaam eemaldada hiljemalt 22.02.2021.
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2. Hoiatus sunniraha rakendamise kohta ettekirjutuse täitmata jätmise korral
Vastavalt määruse §-le 15 lg 2 karistatakse määruse rikkumise eest reklaamiseaduses sätestatud alusel ja
korras.
Reklaamiseaduse § 30 lg 2 p 4 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet korrakaitseorganina vallavalitsus oma
haldusterritooriumil välireklaami üle.
Elva Vallavalitsus hoiatab, et kui ettekirjutuses antud tähtajaks so 22.02.2021, ei ole reklaamiluba
taotletud või reklaami eemaldatud käsitleb Elva Vallavalitsus paigaldatud reklaami omavoliliselt
paigaldatud reklaamina.
Vastavalt määruse § 10 lõikele 1 omavoliliselt paigaldatud välireklaam on reklaam, mis on paigaldatud
ilma reklaamiloata.
Määruse § 10 lg 3 kohaselt, kui kinnistule paigaldatud välireklaam ei ole tähtpäevaks eemaldatud võib
vallavalitsus tellida välireklaami eemaldamise välireklaami paigaldaja kulul.
Asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lg 1 kohaselt võib kohaldada ka sunnivahendit. Sunnivahendit
rakendatakse, kui haldusorgani ettekirjutus jäetakse hoiatuses märgitud tähtaja jooksul täitmata.
Reklaamiseaduse § 32 sätestab, et ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha
seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 3200 eurot.
HOIATUS:
Elva Vallavalitsus hoiatab, et rakendab ettekirjutuse täitmata jätmisel sunniraha reklaami avalikustaja,
Liivimaa Põllumajandus OÜ (aadressiga Jaama tn 76 Tartu linn, Tartu linn Tartu maakond 50605,
andro@lkm.ee ) suhtes.
Ettekirjutus, mille täitmist taotletakse, sisaldub käesolevas dokumendis punktis 1.
Ettekirjutust on võimalik vabatahtlikult täita kuni 22.02.2021;
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendatakse reklaamiseaduses § 32 sätestatud sunniraha 500€
(viissada eurot);
Hoiatus koostatud: 16.02.2021.
Reklaamiseaduse § 312 sätestab, et Finantsinspektsioon teostab järelevalvet käesoleva reklaamiseaduse
2. peatükis ja §-s 29 sätestatud nõuete järgimise üle Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud järelevalve
subjektide poolt kliendile osutatavate finantsteenuste reklaamis. Elva Vallavalitsus teatab, et nõuete
mittetäitmise korral pöördume Finantsinspektsiooni vastava järelevalvemenetluse algatamiseks.
Teie küsimusele 25.01.2021 saadetud vastuskirjas, kas Elva vallavalitsus nõuab reklaamiluba järgnevas
lõigus esitatud juhtumil „Kindlasti on ka Elvas palju inimesi, kes kannavad riideesemeid, millel mõne
tuntuma või vähemtuntuma firma märk: näiteks „Adidas“, „Helly Hansen“, „Nike“ või kasvõi „Coop“
kilekott. Seda teevad inimesed, kes ei ole nende firmamärkide omanike palgal ega reklaami neid. Kas Elva
Vallavalitsus nõuab neilt kõigilt reklaamitaotluse esitamist?”
esitame selgituseks, et antud juhtumit ei käsiteta reklaamiseaduse § 2 lg 2 p 5 järgi reklaamiks. Reklaamina
ei käsitleta märgistust kauba müügipakendil. Müügipakendile kantud või kinnitatud reklaami ei loeta
märgistuseks. Samuti ei loeta reklaamiks riideesemetele paigaldatud ettevõtte kaubamärki.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Heiki Hansen
Vallavanem

/allkirjastatud digitaalselt/
Jaanika Saar
Vallaarhitekt
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