SISEKONTROLLI KONVERENTS: PROTSESS ja
KAART
18.04.2019
Radisson BLU Hotel Olümpia Tallinn, Liivalaia 33, Tallinn
Läbi aastate on kaardi eesmärgiks olnud anda võimalikult täpne ülevaade maapinnast ning objektide
paiknemisest teineteise suhtes. Tänapäeval kasutatakse kaarti eelkõige teekonna kuvamiseks ühest
sihtkohast teise. Sel aastal loome konverentsil sisekontrolli protsesside visuaali, andes kuulajale
ülevaate teekonnast tõhusa sisekontrollisüsteemini.
Protsesside kaardistamine on abiliseks riskide juhtimisel, andes võimaluse tuvastada, millised etapid endas riske peidavad ning kus tuleks
rakendada erinevaid kontrollmeetmeid. Kuidas juhtida protsesse ning läheneda protsessipõhiselt tervele organisatsioonile? Vaatame otsa
teiste äpardumistele ning õpime parimate praktikast.
Alates 2017. aastast korraldab Äripäev Sisekontrolli konverentsi koostöös Eesti Siseaudiitorite Ühinguga.
Sisekontrolli konverentsil osalemine annab 6 CPE punkti.

Krista Nelson, Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna juhataja, 24.05.2017

"Konverentsipäev möödus põnevalt, teemad olid mitmekesised ja ettekannete tegijad olid kõik oma ala
professionaalid ja muuhulgas ka head esinejad."

PROGRAMM
18.04.2019
09:00 - 09:30

Registreerimine ja hommikukohv

09:25 - 09:30

Konverentsi avasõnad
Roman Laidinen Siseauditi juht, BLRT Grupp AS

09:30 - 10:00

Mida kaart meile räägib?
Erik Sakkov Loominguline inimene
Milliseid võimalusi ja piiranguid saab kaardilt välja lugeda? Missugused on üllatused? Mida kaart meile ütleb
ning mis on see, mida me kaardilt ei näe?

10:00 - 10:30

Protsessijuhtimise põhitõed. Kuidas protsesse juhtida?
Algis Perens Protsessi- ja projektijuhtimise teabevara esimene peatoimetaja, HBP Koolitus OÜ
juhatuse esimees, projektijuhtimise õppejõud
Ei ole olemas ühtegi ettevõtet ilma protsessideta, sest just protsesside käigus luuakse lisaväärtust.
Protsessijuhtimise oskus peaks kuuluma iga tasandi juhtide põhioskuste hulka ja protsesside kujundamises

peitub paljude organisatsioonide jaoks oluline parenduspotentsiaal efektiivsuse tõstmiseks.

10:30 - 11:00

Protsessid teenuste juhtimise tööriistakastis
Evelin Kasenõmm Hariduse Infotehnoloogia SA arenduskeskuse juht, Juhtimisteadmuse OÜ
juht
Teenuste juhtimisel on oluline roll protsessidel. Parim praktika ja uued suunad.

11:00 - 11:30

KOHVIPAUS

11:30 - 12:00

Protsessikaart kui sisekontrollisüsteemi alustala
Kristi Toommägi Luminor Group Operational Risk Officer Estonia
Probleemid, mis kaasnevad sisekontrollisüsteemi loomisel, kui puudub arusaam protsessidest ja nende
omanikest.

12:00 - 12:30

Kuidas suurendada väärtust vähendades raiskamist?
Kaarel Krinal Metaprint AS Operational Excellence Manager
Mis on VÄÄRTUS ja kuidas luua raiskamisteta vood selle "tarnimiseks"? Kui olulised on 7 klassikalist
raiskamist? Kas peale klassikaliste raiskamiste on veel raiskamisi? Kuidas neid näha, kuidas neid
elimineerida?

12:30 - 13:00

Kohalike omavalitsuse sisekontrollisüsteemi korraldamise
juhend
Viljar Alnek Siseauditi teenuste juht, KPMG Baltics
Kas uus 2018 aastal valminud juhend toob kaasa muudatusi KOV sisekontrolli süsteemis? Missugust kasu
sellelt oodatakse? Kas selle rakendamine muutub kohustuslikuks? Kuidas see mõjutab kohalike
omavalitsuste mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste või mittetulundusühingute sisekontrollisüsteemi
hindamist?

13:00 - 14:00

LÕUNA

14:00 - 15:00

TULINE PANEELDISKUSSIOON: Rahapesujuhtumid
panganduses
Kristi Toommägi Luminor Group Operational Risk Officer Estonia
Hans Pajoma Coop panga juhatuse liige

Aivar Paul LHV Panga rahapesu tõkestamise juht
15:00 - 15:30

Sisekontroll kui edu pant kohtulahingus
Merika Nimmo Advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat
Albert Linntam Advokaadibüroo Sorainen advokaat

15:30 - 16:00

Mis läks protsessis valesti?
Kalev Pihl SK ID Solutions AS juhatuse liige

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

