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Riskijuhtimise sarja neljandal ümarlaual jätkame kolmandal ümarlaual pooleli jäänud
teemaga – riskijuhtimise protsess, rollide jaotus ja koostöö. Lisaks räägime
organisatsioonisisestest riskijuhtimise alastest dokumentidest.
Teemad:







Milline on riskijuhtimise protsess erinevates organisatsioonides?
Milline on rollide jaotus?
Kuidas on korraldatud ja toimib infovahetus?
Millised on riskijuhtimise funktsiooni seosed siseauditi ja teiste
funktsioonidega?
Milline on siseauditi roll riskijuhtimises?
Milliseid riskijuhtimise alased dokumente on erinevates organisatsioonides
kehtestatud?

Ümarlaudade sarja juhivad Roman Laidinen ja Taavi Saat.
Roman Laidinen (CIA) on BLRT siseauditi juht. Roman on andnud riskijuhtimise
teemadel mitmeid loengud Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Aastatel 2015-2016 oli
Roman Laidinen ESAÜ juhatuse esimees.
Taavi Saat juhib igapäevaselt AS Eesti Raudtee riskijuhtimise ja siseauditi osakonda
ning kuulub Riigi Kinnisvara AS-i ja Eesti Rahvusringhäälingu auditikomiteedesse.
Taavi on pikaajalise juhtimiskogemusega ning väga aktiivne riskijuhtimise, siseauditi,
pettuse- ja korruptsiooniennetuse ning valitsemiskultuuri teemadel kaasarääkija.
Ümarlaudade sarja on plaanis kaasata külaliskõnelejaid ja soovi korral saavad ka
osalejad ettekannetega esineda.
Riskijuhtimise ümarlaudade sari
2019. aastal loodi norralase Martin Stevensi eestvedamisel töörühm. Töörühma
eesmärk oli koostada juhend, mis aitab organisatsioonidel luua riskijuhtimise
funktsiooni. Töörühmas osalesid siseaudiitorid Lätist, Leedust, Taanist, Islandist ja
Eestist. Eestit esindas töörühmas Roman Laidinen. Aastaga valmis ingliskeelne juhend
„Good Practice Guidelines for the Enterprise Risk Management Function“. Täpsemat
on sellest kirjutatud SIIN.
Edasi tuli eestlastel idee koostada sarnane juhend eesti keeles ja korraldada
riskijuhtimise teemaline ümarlaudade sari.
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Ümarlaudade sarja eesmärk on arutada riskijuhtimise küsimusi ja tutvuda
vastvalminud ingliskeelse juhendiga.
Ümarlaudade sarja esialgse ajakava ja teemadega saad tutvuda SIIN.

Maht
Ühel ümarlaual osalemine annab 2,4 CPE punkti.
Osavõtutasu
Ühel ümarlaual osalemise tasu on ESAÜ liikmele 30 EURi.
Osavõtutasu sisaldab ümarlaudade materjale. Arved saadame hiljemalt pärast
ümarlauda.
Osalejate arv
Tulenevalt ümarlaudade praktilisest suunitlusest on kohti 20 osalejale.
Toimumiskoht ja aeg
10.06.2021 kell 15.00-17.00 veebikeskkonnas MS Teams.
Veebikeskkonna lingi edastame kõigile registreerunutele enne ümarlaua algust eraldi
e-kirjaga.
Registreerimine
Pane tähele! Registreerida on võimalik üksikutele ümarlaudadele, kogu sarjale ei ole
enam võimalik registreeruda.





Liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki
punasel nupul „Registreeru“. E-kirjaga saad registreerumise kinnituse ja
meeldetuletused enne sündmust.
Mitteliikmed: loo endale konto, kui sul seda meie kodulehel veel ei ole. Lisa
oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru eelpool toodud
juhiste järgi.
Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist
sündmus ja kliki punasel nupul „Tühista registreerimine“. E-kirjaga saad teate
tühistamisest.
Osavõtutasu tagastame 80% ulatuses juhul, kui loobutakse hiljemalt 3
tööpäeva enne koolituse algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
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Eesti Siseaudiitorite Ühing on 2000. aastast Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (The Institute of Internal
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