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Siseauditeerimise baaskoolitusest
Millest koolitusel räägitakse?
Koolitus annab ülevaate siseauditeerimise olemusest, standarditest ja õigusaktidest ning
esmased praktilised oskused siseauditite läbiviimiseks. Mõlemal päeval on pikitud
teoreetiliste teemadele vahele praktilisi ülesandeid.
Kursuse käigus korrastatakse arusaamu siseauditi valdkonna mõistetest, kvaliteedist,
riskide hindamisest ning käsitletakse kogu siseauditeerimise protsessi alates tegevuse
planeerimisest ja lõpetades töö tulemuste esitamisega. Kursuse läbiviija jagab osalejatele
teooria kõrvale ka hulgaliselt praktilisi näpunäiteid, mis lihtsustavad siseaudiitori tööga
alustamist või juba alustatud töö jätkamist.

Kellele on koolitus suunatud?
Oodatud on erinevate erialade spetsialistid, kes soovivad alustada lisaeriala omandamist
või on huvitatud teadmistest, mis võimaldavad paremini mõista oma ettevõtte/asutuse
siseaudiitorite tegevust. Kursus sobib:
- värskelt tööd alustanud algajatele siseaudiitoritele;
- siseauditeerimisega kokku puutunud osalejale seniste teadmiste ja oskuste
korrastamiseks (sobib osalemine ka ainult 2. koolituspäeval);
- asutuse juhile või värbamisspetsialistile, kes kaalub siseaudiitori ametikoha loomist või
teenuse sisseostmist (sobib osalemine ka ainult 1. koolituspäeval).
Koolitus sobib nii era- kui avaliku sektori asutustele.
Võimalik osaleda ka ainult ühel koolituspäeval – esimesel päeval antakse üldine
ülevaade siseaudiitori tööst, teisel käsitletakse töö praktilist poolt.

Päevakava, 21. aprillil
9.45-10.00

Eesti Siseaudiitorite Ühing
E-post: koolitus@siseaudit.ee
www.siseaudit.ee

Kogunemine, osalejate registreerimine

10.00-11.30

Siseauditi raamistik
Valdkonna mõisted ja õigusraamid.
Siseauditeerimise roll juhtimises.
Siseauditeerimise standardid ja tegevusjuhised.
Eetikakoodeks.
Organisatsiooniline sõltumatus ja siseaudiitorite objektiivsus

11.30-11.45

Kohvipaus

11.45-13.15

Siseaudiitori koostöö auditeeritavaga
Kolme kaitseliini mudel
Asutuse riskide hindamine
Siseauditi tegevuse planeerimine ja siseauditi juhi roll selles

13.15-14.00

Lõunapaus

14:00-15.30

Kvaliteedihindamine
Siseauditi üksuse kvaliteedihindamine
Kutsesertifikaadid
Siseaudiitori iga-aastane areng

15.30-15.45

Kohvipaus

15.45-16.30

Siseauditi üksuse toimimine
Siseauditeerimise standardite nõuded ja praktika
Siseaudiitori koostöö auditeeritavaga
Siseauditi juhi roll

Päevakava, 22. aprillil
10.00-11.30

Auditi planeerimise protsess
Erinevad auditiliigid
Nõuandva töö sisu ja vorm
Auditi ulatuse määramine
Auditi riskide hindamine
Sobilike audititehnikate valimine

11.30-11.45

Kohvipaus

11.45-13.15

Auditi toimingute läbiviimine
Valimi moodustamine
Teiste II astme kontrollide kasutamine oma töös
Siseaudiitori tööpaberid
Audititehnikad ja tõendusmaterjalid

13.15-14.00

Lõunapaus

14:00-15.30

Aruande koostamine
Aruande struktuur
Töö käigus kogutud informatsiooni esitamine lõpparuandes
Siseaudiitori tähelepanekute kooskõlastamine auditeeritavaga

15.30-15.45

Kohvipaus

15.45-16.40

Aruande tutvustamine
Kindlustandva ja nõuandva töö tulemuste tutvustamine
Koostöö auditeeritavaga
Siseaudiitori soovituste täitmise seire
Kokkuvõtted

16.40-17.00

Lektor
Siiri Koplimaa, CGAP, ESAÜ auliige.
Siiri on lõpetanud TÜ rahanduse- ja krediidi erialal, töötanud siseauditi valdkonnas alates
1995. aastast (sh nii avalikus kui erasektoris ning audiitorifirmas teenuse pakkujana) ning
olnud tegev ESAÜ juhatuses.
Grupi suurus
Tulenevalt kursuse suunitlusest on maksimaalseks osalejate arvuks 15 inimest.
Maht
Seminari läbimine annab 13,8 CPE tundi.
Toimumiskoht
ESAÜ ja Audiitorkogu koolitusklass, Parda tn 12, V. korrus.
Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 240 eurot, teistele 370 eurot. Koostööpartneritele soodustused.
Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Hinnas ei sisaldu lõunasööki. Arved
saadame hiljemalt peale koolitus.
Registreerimine
Registreerumine ESAÜ kodulehel. Logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus
ning kliki punasel nupul "Registreeru". E-kirjaga saad registreerumise kinnituse ja
meeldetuletuse kaks päeva enne sündmust.
Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, 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.

Lisateave www.siseaudit.ee või e-posti aadressil koolitus@siseaudit.ee
Lugupidamisega,
Mare Timian
Eesti Siseaudiitorite Ühingu Juhatuse esimees
Eesti Siseaudiitorite Ühing on 2000. aastast Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (The Institute of Internal
Auditors, IIA) liikmesorganisatsioon ning alates 2007. aastast The European Confederation of Institutes of
Internal Auditing (ECIIA) liige. Rahvusvahelises Siseaudiitorite Ühingus on üle 180 000 liikme 190 riigist.

