
 
 

 
 
 

 
Eesti Siseaudiitorite Ühing kutsub Teid osa võtma  

19. oktoobril toimuvast veebikoolitusest 
 

„Kuidas ja millega luua ning disainida 
digitaalseid töölaudu?“ 

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi, kuidas ja millega luua ning disainida 
digitaalseid töölaudu. Samuti saab koolitusel teada, mis vahe on tablool scorecard ja 
juhtimislaual dashboardil ning millal mida kasutada. 

 

Koolituse teemad: 

1. Mõõdikute visualiseerimine, mõõdikute jaoks vajalik andmehõive. 

2. Dashboards (armatuurlauad) vs scoreboards (tablood) vs aruanded. 

3. Visualiseerimise erinevad töövahendid/tarkvarad ja lahenduste näited erinevatest 
valdkondadest. 

 

Päevakava: 

13.15-13.30   Koolituskeskkond liitumiseks avatud 

13.30-15.00  Koolituse I osa 

15.00-15.15  Paus 

15.15-16.45  Koolituse II osa 

Toimumiskoht 

Koolitus toimub veebiseminari vormis MS Teams keskkonnas. 

 

Lektor 

Veebiseminari viib läbi andmehalduse tippekspert, lektor ja koolitaja Andres Kukke. Andres 
on professionaalsel tasemel andmetega töötanud üle 20 aasta juurutades ärianalüütika, 
andmete visualiseerimise (s.h juhtimislaudade), andmeladude loomise ja andmestrateegia 
alaseid projekte Infovara OÜ-s. 2017–2021 töötas ta Eesti Statistikaametis peadirektori 
asetäitjana andmeteaduse ja halduse suunal. Andresel on kogemus enam kui 60 ärianalüütika 
projektiga ning analüütilise võimekuse loomisel Eesti ettevõtetes ja riigiasutustes. 
 
Alatest 2007. aastast on Andres vedanud ärianalüütika kursust EBSis ning olnud antud teemal 
lektor mitmetes EBSi arenguprogrammides, TalTechis ning Äripäeva Akadeemia koolitustel. 
Andrese kirg on avastada ja leida andmetest mustreid ning aidata luua ettevõttele 
konkurentsieeliseid läbi analüütilise võimekuse ja andmekirjaoskuse suurendamise. 
 



Maht 

Koolituse läbimine annab 3,6 CPE tundi. 

Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse, mille leiad kodulehelt, 
oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist. Pead kodulehele sisse logima vaatamiseks 
ja/või alla laadimiseks. 

 

Osavõtutasu 

ESAÜ liikmetele 100 eurot, teistele 160 eurot. Koostööpartneritele soodustused. 
 
Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale (tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt). 
Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse 
toimumist. 
 
Registreerimine* 

• ESAÜ liikmed: Logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul 
"Salvesta registreerimine".  

• Mitteliikmed (sh koostööpartnerid): loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve 
koostamiseks ja märgi ära meie koostööpartner, keda esindad ning registreeru eelpool toodud 
juhiste järgi. 

• Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki 
punasel nupul "Katkesta registreerimine".  

• Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni.  
Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 17. oktoobril 2023. 

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu 
koolitustel osalemise põhimõtetega. 

 

Lisateave 

Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee  

 

Lugupidamisega 

Piret Lantin 

Juhatuse esimees 

Eesti Siseaudiitorite Ühing 

https://siseaudit.ee/uhingust
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