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Väljaanne 1 /2015

Koolituskava elluviimine
Koolituskava elluviimine oli tänu koolitus- ja
arenduskomisjoni

aktiivsele

tegevusele

ja

tegevjuhi organisatoorsele töödele igati edukas.
I kvartali jooksul toimus viis koolitust IT
auditeerimise, valimite ja andmeanalüüsi ning
pettuseriski auditeerimise teemal ja viidi läbi ka
siseauditeerimise baaskoolitus. Toimus Eesti
Panga külastus ürituste sarja „Kolleegile külla“
raames,

2015. aasta I kvartali tegevused ja
II kvartali plaanid

E&Y

ja

Keskkriminaalpolitsei koostöös Tallinnas ning
kaks

infohommikut

Tartus

(loe

täpsemalt

toimunud ürituste kohta Infolehe lk 10). Vähese

Autorid: Elsa Leiten, CGAP, ESAÜ juhatuse esimees;

huvi tõttu jäid ära CGAP eksamiks ettevalmistav

Mariliis Männik-Sepp, CGAP, CCSA, CRMA,

koolitus

ESAÜ tegevjuht

ning

Spordisektsiooni

planeeritud

bowlingu üritus. Osad koolitused lükkusid edasi.

2015. aasta algas ühingu jaoks hoogsalt.
Liikmetele

infohommik

korraldasime

II

koolitusplaani-

kvartalist alustasime

värske

formaadiga

siseaudiitorite seminaride sarjaga „Praktikult

päraselt koolitusi ja muid üritusi ning oleme

praktikule“, mille märksõnad on standardid ja

vahendanud infot partnerite ürituste kohta.

tegelik

elu,

arutelu

kogemusevahetus,

Juhatuse tegevused hõlmasid järgmist: liikmete

raamatutarkus

vastuvõtmine

ühingu

kitsaskohad, vastavus ja väljakutsed (vt ka

dokumentatsiooni

Infolehe lk 5; täpsem info sarja kohta ESAÜ

tegevust

ja

väljaarvamine,

korraldava

väljatöötamine

ning

koostöösuhete

loomine

siseriiklike

kui

sponsorlustemaatika,

kodulehelt).

asjakohastamine,
ja

ka

8.-10. aprillil

elluviimine

toimus

ja

Vihulas

Baltikumi siseaudiitorite ümarlaud siseauditi

välispartneritega,

alase kogemuse vahetamise eesmärgil (loe
lähemalt lk 12).

kommunikatsiooni

vahendamine,

majandusaasta

praktika,

nii

hoidmine

parandamine, IIA materjalide tõlked, CBOK
uuringu

ja

ja

kokkuvõtmine

II kvartali koolitusplaaniga ning kõige värskema

möödunud

infoga koolituste ja muude ürituste kohta saate

ning

tutvuda ESAÜ kodulehe vahendusel. Samuti on

juubeliaastaga seotud tegevuste planeerimine

kodulehelt

ja korraldamine.

olemas

konverentside kohta.
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privaatsuspoliitika

jms

dokumendid. Läbivaatamisel ja uuendamisel on

Kolleegile külla Eesti Panka ................................ 10

ka

Tartu Infohommikud ............................................ 11

ühingu

põhimäärus

eesmärgid.

Lõpusirgel

Baltikumi siseaudiitorite ümarlaud .................... 12

dokumentatsiooni

Kompetentsi protsessi loomine avaliku sektori

elektroniseerimine.

siseauditi üksustele ............................................... 13

ja

strateegilised

on

ka

süstematiseerimine

ESAÜ
ning

Koostöö edendamine

Siseauditi muutuv roll .......................................... 13

Koostöökohtumised

Siseauditi alased ootused ja väljakutsed

suuremate

pangandus- ja finantssektoris.............................. 13

on

toimunud

audiitorbüroodega,

kõigi
samuti

Raamatupidajate Koja ning Audiitorkoguga, kus

COSO raport küberriskide hindamiseks ja

on arutatud koostöö punkte ning ühistegevuste

juhtimiseks ............................................................. 13

võimalusi. Koostöös audiitorbüroodega pakume

Siseauditi poliitika ................................................ 14

ESAÜ liikmetele erinevaid temaatilisi üritusi.

Siseauditi kvaliteedi hindamiste peamised

Samuti

leiud ........................................................................ 14

sponsorlusläbirääkimised

Mittefinantsteave: siseauditi läbi usaldusväärse

ürituste ja muude tegevuste toetamiseks.

on

nendega

käimas

ESAÜ
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suhte loomine ........................................................ 14
E-dok: tarkvara audiitori töövõttude

Audiitorkogu
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koostöös
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toome
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Teieni

Kojaga
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toimuvad ühised suvepäevad 14.-15 augustil.
Audiitorkogu on oma liikmetele välja töötanud
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eestikeelse auditi tarkvara (loe lähemalt lk 15),

standardid ja tegevusjuhised). Tegevusjuhendeid

mida on tutvustatud ka ESAÜ juhatusele ning

ja muid dokumente tõlgitakse juhatuse otsusel

meie

erilist vajadust ja olulisust arvestades. I kvartalis

liikmetest

töörühmale.

moodustatud

Töörühma

tarkvara

eesmärk

on

välja

tõlgiti kaks IIA materjali: IIA valdkondlik

selgitada siseaudiitorite vajadused ning läbi

seisukoht „Mõjusa riskijuhtimise ja kontrolli

tarkvara arenduse luua ka siseaudiitoritele

kolm kaitseliini“ ning siseauditit tutvustav

võimalused tarkvara kasutamiseks.

materjal

„Kõik

siseaudiitorite

ühes

tööpäevas.

mitmekesistele

Pilk

kohustustele“.

Koostöö edendamiseks rahvusvahelisel tasandil

Tõlked on hetkel kujundamisel ja avaldatakse

osales

liikmetele peatselt.

tegevjuht

Euroopa

IIA

tütar-

organisatsioonide tegevjuhtide töörühmas ning
ESAÜ

juhatuse

esimees

võtab

osa

CBOK 2015 uuringu vahendamine

Global

Council’ist, mis toimub aprillis. Viimase kohta

2. veebruarist 27. märtsini oli ESAÜ liikmetel

saab lugeda juba järgmises infolehe numbris.

võimalus osaleda ülemaailmses siseauditialases
CBOK 2015 uuringus. Viimane sarnane uuring

Olulise verstapostina rahvusvahelise koostöös

toimus viis aastat tagasi (2010. a). Sarnaselt

sõlmis ESAÜ juhatus IIA-ga uue koostöölepingu,

eelmisele korrale tõime uuringu liikmeteni

mis jõustus 1. jaanuaril 2015.

eestikeelsena. Seekordne ühingu liikmete osalus

Kommunikatsiooni parandamine
Teabevahetuse
liikmetega

parandamiseks

täiustasime

ESAÜ

ületas eelmist. Osalejaid oli 57 vs 49 (vastavalt
26,4%

ühingu

ettepanekutest.

peamenüüd,

majandusaasta

ja

raamatupidaja

tegevusaruanne ning valmistuti revisjoniks.

otsime lahendust foorumi loomiseks kodulehele,
võimalused

ESAÜ üldkoosolek, kus majandusaasta aruanne

aktiivsemaks suhtlemiseks ja infovahetuseks.

liikmetele kinnitamiseks esitatakse, toimub 14.

Teie ettepanekud on oodatud!

mail. Materjalid saadame liikmeskonnale eelevalt

IIA materjalide tõlkimine

tutvumiseks.

Eelmisel aastal liikmetel läbi viidud uuringus

Ka

küsisime

kokkuvõtva inglise keelse tegevusaruande.

liikmete

liikmete

tulemused

koostatud majandusaasta aruande. Koostati

kodulehel. Töös on e-uudiskirja formaat ning
ühingu

osaluselt

I kvartalis vaatas juhatus üle ESAÜ 2014.

ilmunud siseauditi alaste artiklite avaldamist

loob

oli

Majandusaasta kokkuvõtmine

siseauditi

teenusepakkujate info ning alustasime meedias

mis

Eesti

tänu kõigile, kes andsid oma panuse!

Ajakohastasime

lisasime

24,5%).

üheteistkümnes 106 osalenud riigi hulgas. Suur

kodulehte.

Lähtusime eelmisel aastal läbi viidud liikmete
uuringu

vs

vajadusi

ja

ootusi

IIA

IIA-le

koostasime

ühingu

tegevusi

materjalide tõlkimiseks. Tagasiside näitas, et
materjalidest huvitatud on valmis lugema neid

Maikuus lõppevad praeguse juhatuse volitused

ka inglise keelsena. Seetõttu peab ühingu juhatus

ning üldkoosolekul viiakse läbi uute juhatuse

vajalikuks tõlkida vaid IPPF-i (kutstegevuse

liikmete valimine. Kõigil ühingu tegevliikmetel

raampõhimõtted, sh definitsioon, eetikakoodeks,

on võimalus kandideerida juhatuse liikmeks.
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Juubeliaasta tegevused

Tervitame 2015. aasta I kvartalis ühinguga

I kvartalis oli projektimeeskond aktiivselt ametis

liitunuid uusi tegevliikmeid:

ESAÜ

Uued liikmed:

15.

tegevusaasta

konverentsi

korraldamisega, mis toimub 22.-23. oktoobril
(täpsem info lk 7). Paralleelselt valmistame ette

 Pirgit Kissa, Bigbank AS

ESAÜ juubeliraamatut, kuhu ootame ka liikmete

 Veronika Kivi, Bigbank AS

kaastöid.

 Karin Kuusk, LHV Pank AS

ESAÜ liikmeskond

 Riin Veidenberg, Tartu Ülikool
 Evelin Krekker, Eesti Energias AS

2015. aasta I kvartali lõpus on ESAÜ-l 218 liiget.

 Kaisa Rosin, Justiitsministeerium

ESAÜ liikmed jagunevad IIA poolt etteantud
tegevusvaldkondade

 Diana Ošur, SA Ida-Viru Keskhaigla

klassifikatsioonile

 Ivan Nikolaev, BLRT Grupp AS

järgmiselt:
Valdkond

%

Avalik haldus

39,9%

Muud teenused (v.a avalik haldus) 19,7%
Finants- ja kindlustusteenused

18,8%

Kaevandamine, nafta- ning
gaasitööstus

4,6%

Haridus

3,7%

Tervishoiu- ja sotsiaalteenused

3,2%

Põllumajandus, metsandus,
kalandus

2,8%

Jaekaubandus

2,3%

Transport ja ladustamine

2,3%

Tootmine

0,9%

Hulgikaubandus

0,9%

Kinnisvarateenused, rent ja liising

0,9%
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ESAÜ koolituskava – II kvartal 2015

1. seminar - 2. aprill 2015

Siseaudiitorite seminar praktikult
praktikule

Lektorid Helen Anijalg, EAS ja Hallan Pärss,
Swedbank
Teemad (IIA standardid 1000, 1100, 1200)

ESAÜ juubeliaastal kutsun teid osa võtma värske
formaadiga seminaride sarjast, mille märksõnad on
standardid ja tegelik elu, praktikult praktikule, arutelu
ja kogemusevahetus, raamatutarkus ja praktika,
elluviimine ja kitsaskohad, vastavus ja väljakutsed...

- Eesmärk, õigused ja kohustused ning vastutus
- Sõltumatus ja objektiivsus
- Asjatundlikkus ja nõutav ametialane hoolsus

2. seminar - 23. aprill 2015

Helen Anijalg, CIA, CGAP, CCSA
seminari läbiviija, kogenud siseaudiitor ja ESAÜ
juhatuse liige

Lektorid Karin Rätsep, KPMG ja Margit
Krieger, Põllumajandusministeerium

Seminarid toimuvad alates 2. aprillist kord kuus
pärastlõuna-seminaridena.

Teemad (IIA standardid 1300, 2000)

Seminarid on mõeldud nii algajatele kui ka
kogenud siseaudiitoritele, kuna nende formaat
on
interaktiivne,
tekitades
arutelu,
kaasamõtlemist, kogemuste jagamist, pakkudes
samas ka teadmiste värskendamist. Praktikult
praktikule
seminaride
sarjas
käsitleme
siseauditeerimise kutsetegevuse standardite ja
tegevusjuhiste rakendamist nii era- kui avalikus
sektoris.

- Siseauditi funktsiooni juhtimine

Pakume kogu seminaride sarja kuulata
tervikuna, kuid iga seminar on tervik ka
eraldiseisvana ning kui on soovi, saab osaleda ka
üksikutel seminaridel.

5. seminar september 2015

Seminare viivad läbi kaks lektorit, üks era- ja
teine avaliku sektori kogemusega, kellel on lisaks
teoreetilistele teadmistele ka väga head oskused
ja kogemused just selle standardite grupi
praktilisel rakendamisel.

6. seminar oktoober 2015

- Kvaliteedi tagamise ja täiustamise programm

3. seminar - mai 2015
Käsitletavad teemad (IIA standard 2100)
-

Töö iseloom

4. seminar - juuni 2015
Käsitletavad teemad (IIA standard 2200)
-

Töö planeerimine

Käsitletavad teemad (IIA standard 2200)
-

Töö teostamine

Teemad (IIA standardid 2400, 2500, 2600)
- Tulemustest teavitamine
- Seire teostamine
- Otsus juhtkonna riskide aktsepteerimise kohta

Seminaride täpse ajakava ja lektorid anname
ESAÜ kodulehel teada vähemalt kuu enne
järgmist seminari. Seminaride sarjas toome
Teieni oma parimad teadmised ja kogemused
järgmistes teemades:

Maht: 5 CPE / seminar
Hind: liikmele 60 EUR, mitteliikmele 90 EUR
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14.05 Tööohutusest
siseaudiitoritele

 Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2014/2015

Lektor Tööinspektsioonist, Koht: Euroopa Hotell.

 Managing a Lean Transformation

EESTI KVALITEEDIÜHING

Liikmetele tasuta.

Lean-muutuse juhtimine on uus 4-päevane

20.05 IT alused mitte
IT audiitorile

koolitus, mis toimub kahepäevaste
sessioonidena 2015. a. kevadel Tallinnas.
 EFQM assessorite väljaõppe kursus

Maht: 7 CPE, Koht: Euroopa Hotell.

EFQM assessorite praktiline väljaõppe

Lektorid: Andro Kull, PhD, CRISC, CISA, CISM,

kursus toimub 3-päevase EFQM

ABCP (ConsultIT OÜ), Kärt Vahtra (KPMG

koolitusprogrammi alusel ja on suunatud

Baltics OÜ)

neile, kellele pakub huvi EFQM Excellence
Model ning assessorlus.

Hind liikmetele 110 EUR, mitteliikmele 170 EUR.

 Lean Six Sigma Black Belt

Muud üritused


Järgmine LSS Black Belt koolitusprogramm
17.

aprill

-

Kolleegile

külla

Eesti

alustab 11. mail 2015 ning koosneb neljast

Kohtuekspertiisi Instituuti


viiepäevasest moodulist.

29. aprill – PwC Infohommik erasektori
siseaudiitoritele

teemal

 Salongiõhtud

"Ettevõttesisene

Lisainfo: www.eaq.ee

infovargus: müüt või tegelikkus"


AUDIITORKOGU

14. mai - ESAÜ üldkoosolek Euroopa Hotelli
konverentsikeskuses



Audiitorkogu
II
kvartalis
toimuvad
pakendiauditi koolitus ning üldine metodoloogia
infopäev (mõlema sihtgrupiks on eelkõige
vandeaudiitorid).

mai lõpp – BCM teemaline infohommik Eesti
Pangas

Täpne

informatsioon

koolituste

ja

muude

Koolitusinfo: www.audiitorkogu.ee

ürituste kohta on leitav ühingu kodulehelt:
http://siseaudit.ee/uudised/koolituskava

EISAÜ
EISAÜ suurseminar toimub sel aastal 12. juunil

Kasulik on olla ESAÜ liige, sest ESAÜ liikmetele
on koolitustel osalemine nüüd juba 35%
soodsam.

ning teemaks on riskihaldus. ESAÜ liikmed on
seminarile oodatud.
Täpsema

Kõik koolitustega seotud küsimused ja
ettepanekud
on
oodatud
aadressil:
koolitus@siseaudit.ee.

teabe

edastame

liikmete

avaldame kodulehel aja lähenedes.
Lisainfo: www.eisay.ee
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Varajane registreerimine on nüüdseks lõppenud,

KONVERENTSID

kuid kehtivad soodushinnad gruppidele – iga
kümne registreeruja kohta on üks tasuta koht.

ESAÜ aastakonverents 2015

Täpsem informatsioon: https://ic.globaliia.org/
Kontakt: international.conference@theiia.org

ECIIA aastakonverents 2015

Eesti Siseaudiitorite Ühingu 15. aastapäevale
pühendatud aasta-konverents toimub 22.-23.
oktoobril. Toimumiskohaks on Swissotel Tallinn.
20.-22. septembril toimub ECIIA konverents

Esinejate ring on rahvusvaheline ja käsitletavad

Pariisis, Euroopa südames.

teemad mitmekesised.
Lisaks

korraldab

ESAÜ

juhatus

esimese

päeva

õhtul

osalejate

kõikidele

Ürituse toob ECIIA Teieni koostöös IFACI-ga.

aastapäeva

Konverentsile oodatakse üle 600 osaleja üle 50st
riigist. Toimuvad 11 paralleelset sessiooni, 22

vastuvõtu.

töötuba, üles astub enam kui 50 erinevat esinejat.

Täpsem info konverentsi päevakava, maksumuse
ja registreerimise kohta avaldatakse maikuus.

Soodushinnaga registreerumine kehtib 31. maini.
Hind IIA liikmetele on 1320 eurot (koos
maksudega) ning mitteliikmetele 1680 eurot

IIA aastakonverents 2015

(koos

maksudega).

Gruppidele

kehtivad

hinnasoodustused.
Täpsem info: https://eciia2015-paris.eu/
Konverentsi promo video:
https://www.youtube.com/watch?v=iBGj72HxRlI

5-8. juulil 2015. aastal toimub 74-s rahvusvaheline
IIA konverents Vancouver’is, Kanadas.
Konverentsile oodatakse ca 2500 osalejat rohkem
kui sajast erinevast riigist. Üles astub üle saja
esineja viielt kontinendilt.
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SERTIFITSEERIMINE
Järgnevalt toome esile ja õnnitleme ESAÜ

Sertifitseerimine

liikmeid,

kes

sertifikaadi

on

ning

saanud

rahvusvahelise

kellele

on

omistatud

siseaudiitori kutse või kutsetase.

Alates 2015. aasta I kvartalist lõpust omab ESAÜ

CIA sertifikaat:

ligipääsu IIA poolt sertifitseeritud siseaudiitorite

 Triin Tats, SEB

andmetele. Saame igakuist informatsiooni IIA
poolt omistatud erinevate sertifikaatide kohta.

CGAP sertifikaat:

ESAÜ-l on 10.04 seisuga 218 liiget ning lisaks neli

 Piret Kustasson, Eesti Post

liiget, kelle liikmelisus on ajutiselt peatatud.

 Kärt Vahtra, KPMG

Nendest on sertifitseeritud 76 ehk ligikaudu

 Tiina Kralla

kolmandik. Siseriikliku atesteeringu on saanud

 Jaanus Tammjärv, Haridus- ja

56 ESAÜ liiget ehk neljandik ühingu liikmetest.
Toome

järgnevalt

Teieni

ESAÜ

Teadusministeerium

liikmete

 Kati Luukas, Ernst&Young Baltic AS

sertifikaatide info 10.04.2015 seisuga.
Sertifikaadi nimetus

Certification in Control Self-

 Maarja Roose, Siseministeerium

Sertifikaadi
omanike arv
liikmete seas
4

 Maris Lepik, PRIA
Avaliku sektori siseaudiitori (ASSA) kutsetase
omistati:

Assessment (CCSA)
Certification in Risk

 Piret Kustasson, Eesti Post

6

 Jaanus Tammjärv, Haridus- ja

Management Assurance

Teadusministeerium

(CRMA)
Certified Financial Services

1

 Kati Luukas, Ernst&Young Baltic AS

47

Atesteeritud siseaudiitori kutse omistati:

Auditor (CFSA)
Certified Government Auditing

 Triin Tats, SEB

Professional (CGAP)
Certified Internal Auditor

28

 Merike Rabi

(CIA)
Muu sertifikaat

 Svetlana Aleksejeva

7
Tabel: pärast eelmise infolehe numbri ilmumist

Tabel: Sertifitseeritud liikmete andmed 10.04.2015.

sertifikaadi saanud siseaudiitorite andmed.

ESAÜ üks strateegiline eesmärk on propageerida

Täielik nimekiri sertifitseeritud ESAÜ liikmetest:

IIA korraldatavaid kutseeksameid ning ergutada

http://siseaudit.ee/sertifitseerimine/sertifitseeritu

oma liikmeid erialasele arengule rahvusvaheliste

d-siseaudiitorid

sertifikaatide omamisega.
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Võimalus esitleda oma sertifikaate
sotsiaalmeedias

ACCA CIA Challenge Exam
IIA teeb koostööd ACCA-ga (Association of
Certified Chartered Accountants, et välja töötada
spetsiaalne CIA Challenge Exam, mille positiivsete
tulemustega sooritamisel omistatakse ACCA
sertifikaadi

omanikele

CIA

Eksamineerimisperiood on

IIA on välja pakkunud uudse lähenemise oma

kutsetunnistus.
1.-30. novembril

2015. a.

kutsesertifikaatide esitlemiseks sotsiaalmeedias
(Facebook, LinkedIn, Twitter).

Qualification in Internal Audit
Leadership (QIAL)

Kõigil IIA erinevate sertifikaatide omanikel on
võimalik presenteerida enda sertifikaate oma

IIA kodulehele on üles

sotsiaalmeedia kasutajakonto kaudu.

pandud

Huvilistel on võimalik tutvuda sellekohase
täpsema

teabega

IIA

aidata

neid

sertifikaadi

taotlemise

Documents/Acclaim-Badge-Earner-Guide.pdf

protsessi

tähtaegadega kursis püsida.

Registreerimistasuta IIA eksamitele
uudis

QIAL

eksami kandidaatidele, et

kodulehel:

https://global.theiia.org/certification/Public%20

IIA poolt on tulnud hea
kutseeksamite sooritajatele.

ajakava

Ajakavas on toodud info, nt millal tuleb IIA-le
edastada informatsiooni oma erialase kogemuse

kõigile

kohta või millal on võimalik lahendada kaasusi,
teha omapoolseid esitlusi ja läbida intervjuusid.

1-31. aprillini saab registreeruda ilma eksami
registreerimistasu maksmata CFSA eksamile
ning 1.-30. juunini CCSA ja CRMA eksamitele.

Lisainfo:
https://global.theiia.org/qial/Pages/Qualification
-in-Internal-Audit-Leadership.aspx

Võimalik kokkuhoid seeläbi on kuni 200 dollarit.
Eriti soodne on eksamit sooritada ESAÜ
liikmena, sest siis kohalduvad eksamtasule
soodsad IIA liikme hinnad.

IIA sertifikaatide teemaline
e-pood

Eksamile
registreerumine
toimub
IIA
Certification Candidate Management System'i
(CCMS) kaudu (IIA kodulehe vahendusel).

Avatud on IIA sertifikaatide teemaline e-pood,
kus on sertifikaatide omanikel võimalik soetada
kõikvõimalikke

sertifikaatide

nimetustega

tooteid. Näiteks on müügil IIA tunnistustele

Täpsem info:
https://na.theiia.org/certification/cfsacertification/Pages/CFSA-Certification.aspx

spetsiaalsed raamid.
Tootevalikuga saab tutvuda: http://www.co-

store.com/iiacertification
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TOIMUNUD ÜRITUSED
E&Y ja Keskkriminaalpolitsei
infohommik

majanduskuritegude

määratlemisele

koondades pädevaid isikuid. Tutvustati MKB
menetluspädevusest

Autor: Mare Mark, ESAÜ liige
14.

jaanuaril

toimus

koostööna

E&Y

ESAÜ

korruptsiooni

otsustusprotsessi

ja

omavad ühist huvi tõe väljaselgitamisel ja
majanduskuritegude ennetamisel.

millised

koostöövõimalusi on audiitoritel ja uurijatel.
ja

laenu

sest mõlemad täidavad kontrollifunktsiooni ja

sobiv võimalus konsultatsiooni saamiseks ja

ennetustöö

sellise

koostöö arendamiseks ja kontaktide leidmiseks,

büroode tööde ja tegemistega, leida töögrupis

Keskkriminaalpolitsei

mõjutamist

Esinejad tõid esile vajaduse politsei ja audiitorite

tutvuda korruptsiooni- ja majanduskuritegude

abil,

maksejõuetuse

võtmiseks, kus tasumise kavatsus puudub.

Infohommikul avanes siseaudiitoritel võimalus

näidisjuhtumite

lõikes.

läbi enda kontrolli all oleva äriühingu ja

avastamise teemal.

täpsustada

vaadeldi

§-de

ebavõrdset kohtlemist ning teenuste sisseostmist

infohommik

ennetamise

KarSi

tekitamisele eelnenud olukorda ja võlausaldajate

ja

korruptsioonibüroo

korraldatud

sisekontrolli,

Näidisjuhtumitena

Tallinnas

Keskkriminaalpolitsei

ja

Infohommiku viimases tunnis konsulteerisime
kolmes

uute

väiksemas

töögrupis

ja

arutasime

omavahelisi koostöövõimalusi. Ühise keele ja

töösuundade tutvustamiseks laiemale ringile

meele leidmine tõsistel teemadel sujus kenasti -

andis tõuke Marilin Pikaro (Ernst & Young)

vahetati kontakte ja laienes teadmine, kust

koostöö majanduspolitseiga.

edaspidi kiirelt nõu ja abi küsida. Aruteludes

Menetlustalituse juht tutvustas uurimisalluvust,

rõhutati otsustuskanalite läbipaistvuse vajadust

defineeris

ja

korruptsiooni

korruptsioonivastase

mõiste

ja

seaduse

selgitas

õigusrikkumisi.

Juhtumite

meetmete

üle

pettuse-

PPA eesmärk on efektiivne ennetus ja koostöö

põhjal

tervikuna.

selgus, et sageli saavad just audiitorid olla
tõendusmaterjali koondajad ja on uurijatele üle

Korruptsioonikahtluse

andnud

pöörduda: korruptsioonivihje@politsei.ee

süstematiseeritud

andmed.

ja

korruptsiooniriski vältimiseks.

nõudeid.

Näidisjuhtumid kirjeldasid KOV-ide tegevuses
avastatud

arutleti

Samas

korral

võib

julgelt

püütakse tegevuse varjamiseks vältida auditi
läbiviimist.

Korruptsioonikuritegude

vastutusalasse
süüteod,

kuuluvad

erasektori

kõik

Kolleegile külla Eesti Panka

büroo

ametialased

altkäemaks

Autor: Marju Domaškina, CGAP, SA Innove
siseaudiitor

ning

valimisalased kuriteod.

31. märtsil toimunud ja kiiresti täitunud osalejate

Majanduskuritegude büroo on keskendunud
eeskätt

raskete

lahendamisele,

püüdes

Eesti Panga siseauditi osakonna meeskond.

ühtlustada

majanduskuritegude
menetluspraktikat,

arvuga ürituse „Kolleegile külla“ võõrustajaks oli

majanduskuritegude
uurimise
tabada

sarnast

Siseaudiitoritest

vaadet

külastajatele

lausus

tervitussõnad juhatuse liige Hardo Hansson,
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TOIMUNUD ÜRITUSED
jättes seejärel meid kuulama panga ökonomisti

teemad ja mõned teemad, mida auditeeritakse

Peeter Luikmeli ettekannet „Eesti ja euroala

väga harva. Samas ei teki olukorda, et mingit osa

majanduse

hetkeseis.

auditi universumi alamprotsesside hulgast ei

varaostud“.

Saime

keskpanganduse
keskpaigast,

Euroala
teada,

mõte

Rootsist.

keskpankade

et

esmakordne

pärineb

17.

Kuulsime,

auditeeri mitte kunagi.

sajandi

et

Nõuandvate tööde osas hinnatakse esmalt mahtu

kuigi

ning seejärel selgub, kas on vajalik memo või

majanduskriisi algas 2008. aastal ja näiliselt

piisab paarist lausest vastuseks küsimustele,

taastus euroala kehvemini kriisist, ei ole maailma

mida siseaudiitor asjast arvab. Hea oli teada, et

majanduse prognoos kuigi hull. Kuulsime, et

osakonnajuhatajate

vaatamata inflatsiooni oluliselt mõjutavate, kuid
väljaspool

keskpanga

kontrolli

kvaliteedihindamisel

riigieelarve tasakaal kehtiva reeglistikuga.

Minu arvates oli üritus igati kordaläinud ja väga
hästi korraldatud. Aitäh Eesti Panga siseauditi

Kokkuvõtlikult saime teada, millest oli euroala

meeskonnale ja personalile sooja vastuvõtu eest.

nigel majanduskasv põhjustatud ja missugune
Eesti

olukord

tulevikus.

siseaudiitorile

kohane,

kõnetas

keskpankade

varaostude

teemast

Nagu

Tartu Infohommikud

euroala
tõik,

et

I kvartalis toimus Tartus kaks infohommikut.

võlakirjade ostudel puhul on omad reeglid,
millest

tuleb

kinni

pidada

keskendutakse

esmajärjekorras sisulisele parendamisele.

eesmärke hoida inflatsiooni 2% lähedal ja tagada

olla

tippjuhtkonnaga

kõnelemisel ei ole bürokraatia takistuseks ning

asuvate

naftahindade kõikumisele, on üks keskpanga

võib

ja

ja

22. jaanuaril tehti Arsise Kellade Koolis tutvust

mis

muusikamaailmaga.

manööverdamisvõimalusi ei paku.

Kogunenud

huvilistele

esines lühidalt täiskasvanute harrastajate rühm ja

Harivast ja huvitavast ülevaatest lummatud,

tutvustati käsikelladel mängimise eripärasaid.

vaatasime oma silmaga nõukogu koosolekute

Lisaks said kõik osalejad ka ise kellad pihku ning

ruumi ja ülimalt turvatud nõupidamissaali ning

proovida, millist meeskonnatööd ja üksteise

astusime

kuulamist selline mängimine nõuab.

sama

turvalisse

siseaudiitorite

tööruumi (väidetavalt endine kulla hoidla) ning

Teine infohommik toimus 5. märtsil Riigikohtus.

nautisime kohvilauda.

Huvitav kohavalik tõi pärale tavapärasest enam

Seejärel tutvusime meie kolleegide rolli ja

huvilisi.

igapäevatööga. Täpsemalt võibki jääda rääkima,

haldusmenetlusega

kuid selgus, et Eesti Panga meeskond viib läbi

tutvustati

11-13 auditit aastas, neist 6-8 teemat valitakse

kasutamist.

panga

Mõlema infohommiku teine pool oli tavapäraselt

siseauditi

liikmena,

viiakse

poolt.

Ühe

eurosüsteemi

etteantud

teema

ja

läbi

üle-euroopalisi

ka

teemaks

auditeid

orienteeruvalt 6 tk aastas. Auditite planeerimisel
on teada 3-5 aasta tagant korduvad, kõrge riskiga
11

on

seonduv,

lahendite

otsimist

mitteformaalse arutelu päralt.

programmiga, kus planeerimine on eelnevalt
teostatud,

Keskseks

tsiviil-

ja

muuhulgas
ja

nende

TOIMUNUD ÜRITUSED
Baltikumi siseaudiitorite ümarlaud
Autor: Doris Bergmanis, CIA, ümarlaua moderaator
8-10. aprillil kohtusid siseaudiitorid Eestist, Lätist
ja Leedust Baltikumi siseaudiitorite ümarlaual
Lahemaa Rahvuspargis Vihula mõisas.
Ümarlaua peamine eesmärk oli anda osalejatele
võimalus

jagada

oma

kogemusi,

ideid

ja

parimaid praktikaid, mis on nende üksustes
kasutusel. Ümarlaual osalesid nii avaliku- kui
erasektori

siseaudiitorid

erineva

suurusega
Pilt: Vihula ümarlaual osalejad

siseauditi üksustest.
Arutleti

auditiplaani

läbiviimise

ja

koostamise,

tulemuste

Vihula ümarlaual osalenute muljed

auditite

raporteerimise,

Autor: Veronika Heinmets, CIA, Tallinna Kaubamaja

standardite ja eetikakoodeksi ning väikeste

siseauditi juht

siseauditiüksuste kvaliteedi tagamise üle.

Baltikumi siseaudiitorite ümarlaual osalemine oli

Kõigepealt toimus arutelu iga teema osas

vaieldamatult

väiksemates gruppides, kus olid esindatud iga

koolitusi, kus olen osalenud. Peamiselt asjaolu

Balti riigi esindajad ning seejärel arutleti ühes

tõttu, et kui koolitusel on reeglina üks inimene,

suures grupis. Moderaatorid, Helen Anijalg ja

kes oma teadmisi jagab, siis ümarlaual oli neid

mina, andsid suuniseid, mis võiks arutelu käigus

kokku 14. Oli põnev kuulata, millised on

kaetud saada. Selline töömeetod võimaldas

erinevate riikide ja ettevõtete siseaudiitorite

kõikidel osalejatel oma vaatenurki ja ideid

nägemused

auditite

teistega jagada ning oli tunda, et mitmed

läbiviimisest,

raporteerimisest

küsimused, millega osalejad olid varasemalt

tagamisest jne.

igapäevases

töös

kokku

puutunud,

said

viimase

aja

huvitavamaid

planeerimisest
ja

ja

kvaliteedi

Lisaks kogemuste vahetamisele, sai praktiseerida

võimalikud lahendusvariandid või saadi ideid,

inglise keelt, nautida Vihula mõisa ilu ja kuulata

kuidas edasi minna. Kindlasti oli oluliseks

giidi pajatusi mõisa ajaloost. Kulinaarset elamust

väljundiks ka iseendale kindlustunde saamine, et

pakkus Vihula mõisa köök.

liigutakse õiges suunas.

Vahelduseks

Ümarlaud andis võimaluse arutelusessioonide

tavapärasele

siseruumides

toimuvale mõtetevahetusele oli korraldajatel

vahepealsel ajal veidi vabamas õhkkonnas

organiseeritud interaktiivne jalutuskäik nimega

tutvuda Baltikumi kolleegidega, diskuteerida

“Audit

kutsetegevuse ning muude huvitavate teemade

trail”,

mis

oli

põnev,

mänguline

kombinatsioon jalutuskäigust mõisa valdustes,

üle. Vihulast lahkuti mitmete heade ideedega,

meeskonnatööst ja parimatet praktikatest ja

mida kohe oma igapäevases töös rakendada ning

suundadest auditeerimises.

uute tutvustega, kelle poole aruteluks saab

Suured tänud korraldajatele ja väga loodan, et

pöörduda.

sarnaseid üritusi on veel järgnemas mitmeid!
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IIA TEGEMISED JA UUDISED
Dokument on kättesaadav:
https://www.iia.org.sg/sites/iia.org.sg/files/Roun
dtable%20Report_Online_210814.pdf

Siseauditi alased ootused ja
väljakutsed pangandus- ja
finantssektoris
IIA koduleht: https://global.theiia.org/

Pangandussektoris on üle maailma toimumas

ECIIA koduleht: www.eciia.eu

kriitilised muudatused ning eriti Euroopas,
seoses ühtse järelevalve mehhanismiga.

Kompetentsi protsessi loomine
avaliku sektori siseauditi üksustele

Aasta tagasi loodi IIA Hispaania üksuses
töörühm, kes analüüsis sellega seonduvaid
siseauditi alaseid trende ja väljakutseid.

IIA andis
veebruaris välja

Töörühm andis oma mõttetöö tulemusena välja

uue avalikule

dokumendi „Challenges and Expectations for the

sektorile mõeldud

Future of Internal Audit in Banking and Credit

tegevusjuhendi

Institutions“, mis tõlgiti ka inglise keelde.

„Creating an
Internal Audit

Jagame

Competency

kodulehe liikmete sektsiooni vahendusel.

Process for the

COSO raport küberriskide
hindamiseks ja juhtimiseks

Public Sector“.
Tegevusjuhend

dokumenti

ESAÜ

liikmetega

siseauditi

küpsuse

Model

(IA-CM)),

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations

esitades üksikasjalikud juhtnöörid siseauditi

of the Treadway Commission) andis välja raporti

küspsusmudeli loomiseks, rakendamiseks ja

„COSO in the Cyber Age: Report Offers Guidance on

säilitamiseks.

Using Frameworks to Assess Cyber Risks“.

Dokument on kättesaadav:

Aruandes andtakse juhiseid, kuidas COSO

https://global.theiia.org/news/Pages/IIA-

raamistikke Internal Control-Integrated Framework

Releases-New-Practice-Guide-Creating-an-

(2013) ning Enterprise Risk Management-Integrated

Internal-Audit-Competency-Process-for-the-

Framework (2004) tõhusalt ja mõjusalt kasutada

Public-Sector.aspx

küberriskide hindamiseks ja juhtimiseks.

Siseauditi muutuv roll

Lisateave: http://www.coso.org/

mudelit

täiendab

seda

(Audit

Capability

IIA Singapuri üksus andis välja White Paper’i
teemal „Internal Audit’s Evolving Role“.
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IIA TEGEMISED JA UUDISED
Siseauditi poliitika

Mittefinantsteave: siseauditi läbi
usaldusväärse suhte loomine

IIA Uuringufondi (IIARF) uus

ECIIA (European Confederation of Institutes of

väljaanne uurib

Internal Auditing) andis aprilli alguses välja uue

siseauditil lasuvat

juhendi “Non-financial reporting: building trust

poliitilist survet.

with internal audit“.

Siseaudiitoreid

ECIIA juhendi kohaselt on siseauditi võimuses

tunnustatakse kui

asutustel usaldusväärse suhte loomine peamise

objektiivse hääle

huvirühmadega, tagades ettevõtetele kvaliteetne

kandjaid asutuse

informatsioon mittefinantsteave.

valitsemise

Juhend toob välja, kuidas siseaudit saab aidata

protsessides.

asutustel

saavutada

läbipaistvust

Samas ei kao kuhugile siseaudiitoritel lasuv

aruandluses

intensiivne poliitiline surve. IIARF-i aruanne

valitsemisprotsesse uue direktiivi täitmisel, mis

keskendub sellele, kuidas ettevõtted püüavad

jõustub lähiaastatel üle-euroopaliselt.

manipuleerida

siseauditi

üksuse

ja

auditi

siseauditil on ainulaadne võimalus anda vaade

samal ajal oma eesmärke täites.

organisatsioonile justkui helikopterilt ning aidata

Siseauditi kvaliteedi hindamiste
peamised leiud

seeläbi

informatsiooni osas.

siseauditi kvaliteedi välishindamisest.

Lisateave: http://www.eciia.eu/wpcontent/uploads/2015/04/ECCIA_Brochure_Trus

Aruanne annab hea ülevaate sammudest, mis
siseauditeerimise

kvaliteet

ning

suunatud

anda nii finantsilise kui ka mittefinantsiliste

peamised leiud ligi neljakümnest läbiviidud

tagada

tulevikku

Juhend toob välja, kuidas siseaudit saab kindlust

Audit Functions Assessed”, mis võtab kokku

et

kujundada

strateegiat nendes küsimustes."

IIA Hollandi üksus andis välja aruande “Internal

võtta,

nende

Thijs Smit, ECIIA president. "See on nii, sest

ära tundma ning tegelema selliste mõjustustega,

ette

täiustada

„Siseauditil on oluline roll selles osas“, ütleb

leidudega ning kuidas siseauditi juhid peavad

tuleb

ning

suuremat

t_2015_V04_BD.pdf

jätkuvalt
seda

järjepidevalt täiustada.
Aruanne on leitav:
https://global.theiia.org/news/Documents/Intern
al-Audit-Functions-Assessed.pdf

14

KASULIKKU JA HUVITAVAT LUGEMIST
E-dok: tarkvara audiitori
töövõttude dokumenteerimiseks

tegeleda

kasutajakoolitamisega

ja

tarkvara

kasutuselevõtu nõustamisega.
Tarkvara omadused

Autor: Sergei Tšistjakov, vandeaudiitor, Audiitorkogu

Audiitori töö on reeglina konfidentsiaalne. Selles

tegevjuht

valguses tasub esimesena esile tõsta tarkvara

Taustast

turvalisust. Hoolimata tänapäevaste tööoludega

Muutmaks vandeaudiitorite tööd kutseteenuse

kaasnevatest

osutamisel efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks,

kõvaketta häving, arvuti vargus, ebaturvaline

valmis

audiitori

töökeskkond, võib audiitor olla nüüd kindel, et

hõlbustava,

tema töö ja dokumendid on tänu E-dok tarkvara

2014.

a

kutsetegevust
töövõttude

sügiseks

E-dok,

märkimisväärselt
dokumenteerimiseks

mõeldud

kasutamisele

võimalikest

säilinud

riskidest,

näiteks

turvalises serveris

–

tarkvara. Tarkvara arendustööd Audiitorkogu ja

tarkvara majutusteenust osutab E-dok OÜ-le

Inversion Software OÜ koostöös toimusid kokku

Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Lepingu

4 etapis, 2013. aasta kevadest, mil koostati

kohaselt tehakse igapäevaseid ja iganädalaseid

lähteülesanne ja viidi läbi riigihange ning

andmevarundamisi. Tarkvarasse sisselogimine

moodustati 11-liikmeline tarkvarakomisjon, kuni

käib ainult ID-kaardi või mobiil-ID kasutades;

2014. aasta sügiseni. Eraldi tasub märkimist, et

seega on kindel, et informatsioonile saavad ligi

tarkvarakomisjoni

vaid kindlaksmääratud isikud.

üheteistkümnest

liikmest

kümme olid vandeaudiitorid, st E-dok’i võib

Teiseks,

õigusega nimetada tarkvaraks, mis on disainitud

tegemist

on

dokumenteerimiseks

audiitorite poolt just audiitorite vajadusi silmas

enamaga
mõeldud

kui

ainult

tarkvaraga:

tarkvarakasutuse suurimaks plussiks on tema

pidades.

projektijuhtimise funktsionaalsus. Iga audiitori

Kasutajastatistikat

töövõtt on iseloomult projekt. Mida suurem

Alates 2014. aasta novembrist on Audiitorkogu

projekt, seda tähtsamaks muutub mitte üksikute

tütarettevõtja E-dok OÜ sõlminud 65 lepingut

meeskonnaliikmete erialatehnilised teadmised

Audiitorkogu liikmetest audiitoräriühingutega ja

vaid

2

audiitorettevõtjatega.

projektijuhtimise vahenditest võib eriti esile tõsta

Füüsilisest isikutest kasutajaid on ligikaudu

kasutajarollide määramist organisatsiooni ja

ükssada.

põhjust

tööprojektide tasandil, tööülesannete üksik- ja

rõõmustada – me oleme juba rahvusvahelised ja

massomistamise võimalust nii töö teostamiseks

esialgsed tagasihoidlikud prognoosid kasutajate

kui ülevaatamiseks, riski-, projekti- ja muud

arvu osas on kolmekordselt ületatud. Teisest

mallid,

küljest, võttes arvesse senist kasutajastatistikat,

tööülesannete üldvaadet, millest on võimalik

on vaja võidelda selle eest, et kasutajad harjuksid

kiiresti mööda hüperlinke liikuda vajaliku faili,

tarkvara kasutama ja nende töö kvaliteet sellest

riski,

tulenevalt jätkuvalt edeneks. Audiitorkogu on

väärkajastamise

oma liikmetele korraldanud üksteist eestikeelset

koondada tehtud tähelepanekud tähelepanekute

ja kolm venekeelset tarkvara kasutuselevõttu

koondregistrisse ja tuvastatud väärkajastamised

hõlbustavat seminari. Näeme, et vaja on jätkuvalt

väärkajastamiste

lepingut
Jah,

Leedu
ühest

küljest

on

edukas

projektijuhtimine.

tööülesannete

tehtud

staatuse

tähelepaneku
juurde

kui

koondisse.

Tarkvara

sümbolid,

või

tuvastatud

ka

võimalust

Kokkuvõtlikult

võiks nentida, et tänu nendele vahenditele
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muutub

audiitori

töö

tarkvara kasutajatel on võimalus seda oma voli

koordineeritumaks ja üha kindlam on, et ükski

kohaselt ümber kujundada ja indekseerida.

oluline aspekt ei jää tähelepanuta.

Tulevikus plaanime ka ülevaatuse jm töövõttude

Kolmandaks

võiks

meeskonna

tuua

sujuva

ja

malle liikmete töö kergendamiseks kujundada.

hästi

Veel enam, uut projekti saab alustada juba

läbimõeldud töö dokumenteerimise võimaluse

arhiveeritud projektist. Seegi aitab hõlbustada

alates auditeeritavate andmete impordist, nende

sisulist tööd.

seostamisest olulisuse arvutamise-, riskianalüüsi
ja

edasiste

tööülesannetega

ning

hilisema

Veel tahaks ära märkida, et tarkvara saab

audiitori aruandlusega nii, et seosed oleksid

kasutada nii “online” kui ka “offline” režiimis.

kiiresti mõistetavad ning dokumenteerimine

Seega, teades ette, et auditeeritaval puudub

oleks

Kusjuures

mingil

seadistada

sellegipoolest teha tööd “offline” režiimis ning

professionaalne.

audiitorühingul

säilib

võimalus

programm ja protsessis kasutatavad mõisted

programmi

võin

poolt

nentida,

et

kasutajale

suur

sellepärast,

omandatav.
et

juhtrolli

Seda

olla kindlad, et tarkvara kasutaja saavutab aja

pakutavatest

jooksul

just

efektiivsuse

töö

dokumenteerimises

andmata seejuures järgi kvaliteedis. Seda eriti

tõenäoliselt

tarkvaraarenduses

võib

Kõige eelnevalt kirjeldatud tulemusena võime

osa

võimalustest on intuitiivselt (juhendmaterjali
kasutamata)

internetiligipääs

hiljem saab andmeid sünkroniseerida.

vastavalt enda harjumuspärasele metoodikale.
Kogemuslikult

põhjusel

veel siis kui osatakse ära kasutada erinevaid

hoidsid

malle (vorme, dokumendipõhjasid) – riski-,

vandeaudiitorid.

projekti-, dokumendi- ja olulisuse malle.

Kasutajamugavustest võiks veel esile tõsta
failidele viitamisvõimalused, töödokumentide

Tagasiside muudelt audiitoritelt

online avamise ja salvestamise võimaluse ning nn

Audiitorkogu liikmed, kes on üheaegselt ka

“tarkade

siseaudiitoritena

failide”

kasutamisvõimaluse.

tegevad

või

töötavad

Tarkadeks failideks nimetame siin selliseid

Riigikontrollis, soovitasid meil tutvustada oma

Excel’i ja Word’i faile, millele programm on

tarkvara ka siseaudiitoritele ja Riigikontrolli

lisanud

audiitoritele. Oma senistest esitlustest, mida

eesmärgil

audiitori
teatud

töö

automatiseerimise

metainformatsiooni,

kombineerimisvõimalused
valmistamiseks

on

mille

oleme

tööpaberite

nimetatud

failides

teinud

Rahandusministeeriumi

siseaudiitoritele, Eesti Siseaudiitorite Ühingu

pea

juhatusele ja Riigikontrolli töötajatele oleme

lõputud.

saanud positiivset tagasisidet nii juba tehtu osas

Neljandana jõudsimegi selleni, et väljakujunenud

kui ka konstruktiivseid ettepanekuid, millised

metodoloogilist lähenemisviisi audiitor muutma

võiksid olla tarkvara kasutamise lisavõimalused

ei pea. Senist ülesannete ja alamülesannete

(ja vastavad arendused) selleks, et ta oleks vägagi

struktuuri, nimetusi ja indekseerimist muuta

asjakohane töövahend ka siseaudiitoritele ja

pole vaja. Samuti on ka suur vabadus olulisuse

Riigikontrolli töötajatele. Võtsime rõõmuga vastu

arvutamisel,

väidete

ESAÜ juhatuse ettepaneku ühise töörühma

kasutamisel jne. Audiitorkogu küll annab oma

moodustamiseks, mille ülesanne on välja töötada

liikmetele

koos

siseaudiitoritele

kuid

arendamisettepanekud.

omale

meelepäraste

eelkujundatud

näidisprotseduuride

auditimalli

loeteluga

kaasa,
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Kokkuvõte
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eesti audiitorite
kogukond

on

saanud

tõeliselt

kvaliteetse

tööriista oma töödokumenteerimiseks, mis aitab
tõsta töö efektiivsust ja kvaliteeti kogu sektoris.
Loodud tarkvara väärtusest annab aimu ka Eesti
naaberriikide audiitorite suur huvi tarkvara
kasutusõiguse

omandamiseks

Soovime olla Teie usaldusväärne partner
kvaliteedi küsimustes

lähitulevikus.

Samas, kuigi tarkvara kasutamine kergendab
vandeaudiitorite tööd olulises osas, ei kindlusta

ESAÜ

selle kasutamine ainuüksi audiitori töö kõrget

organisatsioonidele lisaväärtust, kasutades IIA

kvaliteeti

rahvusvahelist

–

kutsealases

endiselt

läheb

tegevuses

audiitoril

vajalikku

vaja

kriitilist

pakub

oma

kvaliteediteenustega

võrdlusandmete

andmebaasi

ning parimate praktikate kogumikku.

mõtlemist ja kutsealaseid oskuseid.
ESAÜ kvaliteediteenused:

ESAÜ töörühm auditi tarkvara
arendamiseks



kvaliteedi tagamise ja täiustamise
programmi alane koolitustegevus;



kvaliteedihindamise teemaline nõustamine;

vabatahtlikuna Audiitorkogu auditi tarkvara



täielik välishindamine;

arendamise



sisemise hindamise sõltumatu väline
kinnitamine.

Märtsis saadeti ESAÜ liikmetele kutse osalema
töörühmas.

Üleskutsele

vastas

kümmekond ESAÜ liiget.

ESAÜ-l on professionaalne hindamismeeskond,

Märtsi lõpus kohtusid huvilised Audiitorkogu

sertifitseeritud kvaliteedihindajad, kes vastavad

esindajatega ning neile presenteeriti tarkvara ja

IIA standardites esitatud nõuetele ning omavad

selle demoversiooni.

pikaajalist siseauditeerimise alast töökogemust

ESAÜ moodustatud töörühma eesmärk on

ja varasemat kvaliteedihindamise kogemust.

esitada

ESAÜ

ettepanekud

tarkvara

arendamiseks

siseaudiitoritele sobivaks ja nende vajadustest

tugevusteks

on

jätkusuutlikkus

sõltumatus, professionaalne ja kogemustega

lähtuvaks.

hindamismeeskond ning paindlik ja vajadusi
arvestav lähenemine.

Töörühma järgmine kohtumine on planeeritud
aprilli teise poolde. Hoiame Teid toimuvate
arengutega kursis!

Kvaliteediteenuste
standardeid

ning

pakkumisel
IIA

järgime

Huvilistel

on

võimalus

tutvuda

Info:

Audiitorkogu tarkvaraga ESAÜ üldkoosolekule
järgneva

presentatsiooni

käigus
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http://www.siseaudit.ee/kvaliteedihindamine

mail

Pakkumised: info@siseaudit.ee

Euroopa Hotellis.
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IIA

kvaliteedihindamise

metoodikat.
NB!

ja

