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millised on vajadused ning ootused ühingule.
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Sertifitseerimine (IV kv 2015)

(CGAP), lisaks on ta ISO 9001 ja ISO 14001
juhtaudiitor.

Toome esile ja õnnitleme ESAÜ liikmeid, kes on


Terje Keerberg, CGAP

saanud rahvusvahelise sertifikaadi ja/või kellele
on omistatud siseaudiitori kutse või kutsetase.

Terje on Keskkonnaministeeriumi siseaudiitor,
kus ta töötab alates 2013. aastast. Varasemalt
töötas ta siseaudiitorina Põllumajandusministeeriumis

(2009-2013)

ning

audiitorina
CGAP sertifikaat ja avaliku sektori siseaudiitori
(ASSA) kutsetase omistati:

Riigikontrollis tulemusauditi valdkonnas (20032008).

Terje

on

lõpetanud

majandusteaduskonna
kaubanduse

avaliku

Ülikooli

kaubatundmise

organiseerimise

sertifitseeritud

Tartu
eriala.

sektori

Ta

ja

Janika Veermäe-Turvas, Politsei- ja
Piirivalveamet

on

siseaudiitor

(CGAP) ning pikaajaline Eesti Kvaliteediühingu

Täielik nimekiri sertifitseeritud ESAÜ liikmetest:

liige (al 2001).

http://siseaudit.ee/sertifitseerimine/sertifitseeritu
d-siseaudiitorid

ESAÜ liikmeskond
16.11.2015

seisuga

on

Eesti

Siseaudiitorite

Ühingus 215 liiget.

Soovime olla Teie usaldusväärne partner
kvaliteedi küsimustes

Tervitame 2015. aasta IV kvartalis ühinguga
liitunud uusi tegevliikmeid:

ESAÜ
pakub
oma
kvaliteediteenustega
organisatsioonidele lisaväärtust, kasutades IIA
parimate praktikate kogumikku.

Uued liikmed:
 Kristiina Rööpmann, SNEL Grupp OÜ
 Urmas Peterson, EVR Cargo AS

ESAÜ kvaliteediteenused:


kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi
alane koolitustegevus;

ESAÜ raamatukogu asub alates 30. oktoobrist



kvaliteedihindamise teemaline nõustamine;

ESAÜ, Audiitorkogu ja Eesti Raamatupidajate



täielik välishindamine;

Kogu ühises büroos aadressil Tartu mnt 50, viies



sisemise hindamise
kinnitamine.

ESAÜ raamatukogu on kolinud

korrus.

sõltumatu

väljatöötamisel. Seni saab raamatuid laenutada

Järgime
IIA
standardeid
kvaliteedihindamise metoodikat.

ESAÜ koolituste ja muude büroos toimuvate

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

Raamatute laenutamise kord on juhatuse poolt

ürituste raames juhatuse liikmete või tegevjuhi
käest allkirja vastu.
Teavitame Teid uuest korrast peatselt.
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ning

väline
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ESAÜ koolituskava – IV kvartal

Hotelli II korrusel (Suur-Karja 7 / Väike-Karja 2,
Tallinn)

24. november – Eetikast
siseaudiitoritele
Koolituse

eesmärk

on

täiendada

Teie

ette

astub

põnev

üllatusesineja

spordimaailmast, juhatus annab ülevaate 2015.
aasta

osalejate

tegemistest,

täname

vabatahtlikke,

eetikaalaseid teadmisi ja praktilisi oskusi eetiliste

autasustame parimaid ja jagame juubeliaasta

dilemmade lahendamisel.

meeneid.

Lektor: Mari Kooskora, Estonian Business School

Kõige olulisem seejuures on võimalus kohtuda

(EBS), dotsent ja Ärieetikakeskuse juhataja

oma

aastale ning teha tulevikuplaane.

1. detsember - Hangete ja ostude
auditeerimine
ja

ostude

auditeerimise

11. detsember – ESAÜ jõuluseminar
Tartus

koolituse

Tartu

eesmärk on täiendada osalejate teadmisi ja

jõuluseminar

toimub

11.

detsembril

algusega kell 14.00 Villa Margarethas, (Tähe 11,

praktilisi oskusi hanketegevuse tulemuslikuks

Tartu, www.margaretha.ee).

auditeerimiseks.

Seminar algab juhatuse esimehe ülevaatega

Lektor: Bert-Erik Saluveer, CIA (AS Eesti

möödunud aastast ühingus. Edasi antakse ka

Raudtee)

eelmisel päeval Tallinnas toimunud üritusel

Maht: 7 CPE

jagatud tunnustused ning ESAÜ juubeliaasta
meened liikmetele.

8. detsember Argumenteerimisoskused
siseaudiitoritele (4. grupp)
Koolituspäeva

erinevatest

organisatsioonidest, vaadata tagasi mööduvale

Maht: 7 CPE

Hangete

kolleegidega

jooksul

õpitakse

Seminari

töisele

poolele

järgneb

ühine

jõulusöömaaeg ning aega jääb mõttevahetuseks
ka järgmise aasta kokkusaamiste ja plaanide osas.

selgeks

argumendi mõttemudel ja argumentatsiooni

Täpne informatsioon ESAÜ

loogika.

muude ürituste kohta on leitav kodulehelt:

Lektorid: Margo Loor, MTÜ Eesti Väitlusselts

http://siseaudit.ee/uudised/koolituskava

koolituste ja

(Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne- ja
väitlusoskuste koolitaja).

EISAÜ

Maht: 7 CPE

Täpsem teave: www.eisay.ee

10. detsember – ESAÜ jõuluseminar
Tallinnas

Audiitorkogu

Tallinna jõuluseminar toimub 10. detsembril

Täpsem teave: www.audiitorkogu.ee

algusega kell 16.00 restoranis Margarita, Barons
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Kursus toimub koostöös TTÜ-ga.

EESTI KVALITEEDIÜHING

Lisainfo: http://eaq.ee/sisu/kvaliteedijuhi-

Kvaliteedijuhtimise ABC


padevuskoolitus

LEAN ABC – 28. oktoober kell 13-16

Kvaliteediarendaja arenguprogramm
2015/2016

Läbiviija Kaarel Krinal


EFQM ENESEHINDAMISE ABC –
4. november kell 13-16

Aeg: 22. oktoober 2015 kuni 12. mai 2016.
Programm toimub koostöös Asko Taluga (Selgus

Läbiviija Enely Prei


OÜ)

LEAN SIX SIGMA ABC – 25. november
kell 13-16

Lisainfo: http://eaq.ee/sisu/kvaliteediarendaja-

Läbiviija Kaarel Krinal

arenguprogramm

Koht: Kõik koolitused toimuvad Mustamäe tee 4,

EFQM assessorite väljaõppe kursus

Tallinn (Eesti Talleksi maja).

Aeg: 4.- 6. novembril Riia (Läti)

Hind: Ühe koolituse osalustasu on 35 eurot, EKÜ

EFQM assessorite praktiline väljaõppe kursus

liikmele 10 eurot, millele lisandub käibemaks.

toimub 3-päevase EFQM koolitusprogrammi

Lisainfo:

alusel ja on suunatud neile, kellele pakub huvi

http://eaq.ee/artiklid/kvaliteedijuhtimise-abc-

EFQM Excellence Model ning assessorlus.

luhikoolituste-sari-0

Lisainfo:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2015/2016

http://eaq.ee/sites/default/files/lisad/efqm_assess

Aeg: 23. september 2015 - 5. mai 2016.

or_training_riga_handout_sugis_2015.pdf
Lisainfo: www.eaq.ee

ESAÜ infolehe toimetus:
* E-post: info@siseaudit.ee * Telefon 52 19 683
ESAÜ koduleht: www.siseaudit.ee
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ESAÜ liikmeküsitluse tulemused

sponsorite leidmisel. Lisaks on terve hulk muid

Autor: Mare Timian, ESAÜ juhatuse liige, ERR

vajajad ja kus te olete endast teada andnud.

tegevusi, mis moel või teisel ühingu liikmete tuge
Ühingu juhatus arvestab

teie ettepanekute ja

ESAÜ liikmete küsitlus 2015 on selleks korraks

soovidega – üks on kindel, tegemistest puudust

tehtud, hinnangud ja tagasiside on kokku

ei tule.

kogutud

ja

tulemused

läbi

analüüsitud.

Küsitluses osales 64 ESAÜ liiget. Suur tänu teile

Koolitus- ja arendustegevuste osas sai nii juhatus

kõigile, kes te aega leidsite, kaasa mõtlesite ja

kui koolitus- ja arenduskomisjon väga vajalikku

oma hinnanguid ning mõtteid jagasite.

tagasisidet, kas ja kuidas olete rahul selle aasta
koolituste valikuga ja millised on teie ootused

Küsitluse fookuspunktid olid sel aastal järgmistel

edaspidiseks.

teemadel:
Nii mõnigi vastaja märkis ära, et ESAÜ




Kaasamine - liikmete kaasamine ühingu

koolitusplaan on muutunud sisukamaks ja

tegemistesse, rahulolu ja tagasiside;

koolituste korralduses on näha häid arenguid.

Koolitus-

ja

arendustegevus

-

soovid-

Mh selgus küsitlusest, et te ootate lisaks

ootused järgmiseks aastaks;

ametialastele koolitustele ka isikliku arengu

Aastakonverents - rahulolu, tagasiside ja

koolitusi.

soovitused järgmiseks aastaks;




Juhtimine ja kommunikatsioon - rahulolu

Oleme juba sel aastal püüdnud seda ootust täita.

juhatuse tegevusega, ühingu arendamise ja

Heaks näiteks

eesmärkide täitmisega, tagasiside;

koolitus, mida teie suure huvi tõttu oleme

Tunnustamine - aasta jooksul silma paistnud

praeguseks teinud 4 korda. Järgmisel aastal on

inimesed ja ettevõtmised ühingus.

samas

teemas

on argumenteerimisoskuste

plaanis

ka

jätkukoolitused.

Koolitus- ja arenduskomisjon on juba koostamas
Liikmete kaasamise teemas oli suur rõõm tõdeda,

2016. aasta koolitusplaani lähtuvalt teie antud

et ühingus on suur hulk aktiivseid inimesi, kes

tagasisidest ja ettepanekutest küsitluses.

soovivad edaspidi panustada nt eetikakomisjoni
ning koolitus- ja arenduskomisjoni töösse. Lisaks
on

paljud

teist

valmis

korraldama

infohommikuid või Kolleegile külla üritusi ning
osalema

ühingu

aastakonverentsi

korraldusmeeskonnas.
Ka

Infokirja

artiklite,

uudisnupukeste

ja

üritustest kokkuvõtete kirjutamine on mitmete
inimeste huvi ning
infokanalite

soov panustada ühingu

sisuarengusse.

On

neidki
teha

Juubelikonverents ja korraldustiim said teilt

siseauditialast teavitustööd koolides ja aidata

ohtralt positiivset toetust ja kiidusõnu, nagu

missiooniga

inimesi,

kes

soovivad
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„väga

hästi

kavandatud

ja

läbiviidud

Muud aspektid, nagu juhatuse tegevuste ja

konverents”, „väga hea esinejate valik”, „ladus

eesmärkide

läbipaistvus,

olulise

info

korraldus”, „hea ajaplaneerimine”, „esinejate ja

kättesaadavus ja piisavus ning ühingu liikmetega

teemade mitmekesisus”, „välisesinejate rohkus”

suhtlemine ja probleemide lahendamine said

jne. Kõikides aspektides, mida teilt konverentsi

enam hindeid „hea”. Oluline on mh ka teada, et

kohta küsisime, andsite kõige enam kordi hinde

juhatuse tegevus ja eesmärkide läbipaistvus sai

„väga hea”.

teiste teemadega võrreldes kõige enam nõrku
hindeid (kokku 8 vastajat). Juhatus arvestab neid

Kõige kõrgemalt hindasite konverentsi juhtimist

hinnanguid oma tegevuse planeerimisel ja

ja ajakavas püsimist, konverentsi ruume ja

liikmetega suhtlemisel.

toitlustamist. Üldine hinnang konverentsile oli
„väga hea”. Lisaks tunnustusele andsite ka teada,
et nt paneeldiskussioone tuleks järgmisel aastal
natuke enam läbi mõelda nii teemavaliku,
osalejate kui tõlke seisukohalt. Tagumistes
ridades oli olnud probleeme heli kvaliteedi ja
kuuldavusega ning oli muidki väiksemaid
tähelepanekuid, millega püüame jõudumööda
järgmistel kordadel arvestada.

Ja lõpuks tunnustamise teema ehk aasta jooksul
enim silm paistnud inimesed ja tegevused.
Ühingu juhatus soovib kujundada traditsiooni,
et igal aastal tänada inimesi ja meeskondi, kes on
silma paistnud aktiivsuse, pühendumise, suurte
saavutuste või millegi erakordsega.
Saime teilt küsitlusest hulga tagasisidet ja
ettepanekuid tublide ühingu liikmete või nende

Juhtimise ja kommunikatsiooni teemas hindasite
te

kõige

kõrgemalt

tegemiste

siseaudiitorite

tunnustamiseks.

2015.

aasta

tunnustused teeme teatavaks ja tänukingitused

organisatsioonilise ühendamise aspekti, 51%

anname

vastajatest andsid hinde „väga hea”. Liikmete

üle

jõuluseminaril,

10.

detsembril

Tallinnas ja 11. detsembril Tartus.

kutseoskuste tõstmine sai seevastu kõige vähem
kordi hinde „väga hea” (29% vastajatest), samas

ESAÜ juhatus tänab väga kõiki, kes küsitluses

andsid 67% vastajatest hinde „hea”.

osalesid ja oma mõtted, ka asjakohase kriitika,

Sarnased

tulemused

olid

ka

seniste tegevuste ning uute algatuste kohta kirja

kutsealaste

panid.

kontaktide arendamise ja siseauditi parima

kättesaadav

praktika tutvustamise teemadel. ESAÜ juhtimise

sektsioonis.

osas sai enam hindeid „väga hea” ühingu
liikmete

ühistegevustesse

kaasamine

Küsitluse

(54%

vastajatest).
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kokkuvõte

ESAÜ

on

liikmetele

kodulehel,

liikmete

TAGASIVAADE TOIMUNUD SÜNDMUSTELE
ESAÜ aastakonverents 2015

külalisi

õhtusel

vastuvõtul

vahuveini

ja

juubelitordiga.
Autorid: Karin Karpa ja Mariliis Männik-Sepp

Seekordse konverentsi tõi teieni ESAÜ
konverentsi meeskond eesotsas Karin Karpaga.
Tiimi kuulusid veel Viljar Alnek, Laura Lätt, Elsa
Leiten ja Mariliis Männik-Sepp.

konverentsi korraldusmeeskonnast

Pilt: Konverentsi esimene päev

22.-23. oktoobril toimus Swissôtel Tallinna
konverentsikeskuses Eesti Siseaudiitorite Ühingu
15.

aastapäevale

pühendatud

Pilt: Konverentsi korraldusmeeskond: Mariliis, Viljar,
Karin, Elsa (pildilt puudub Laura).

konverents.

Seekordsest konverentsist võttis osa külalisi

Juubelikonverentsi

seitsmest erinevast riigist (lisaks Baltikumile olid

avangu

tegid

videotervitustega rahandusminister Sven Sester

esindatud Soome, Rootsi, Norra, Austria ja

ja IIA Global’i president Richard Chambers ning

Bulgaaria) ning osalejate arv ulatus 170ni.

sissejuhatava kõnega ESAÜ president Elsa
Leiten. Järgnes pooleteist sisutihedat päeva
ettekandeid ning paneeldiskussioone.
Esimese päeva õhtul toimus ESAÜ juhatuse
pidulik vastuvõtt konverentsist osavõtjatele.
Peeti kõnesid, meenutati ESAÜ algusaegu,
toimus viktoriin, esines rahvatantsuansambel
ning söödi juubelitorti.

Pilt: Videotervitus Richard Chambers’ilt

Tagasiside konverentsile oli igati positiivne,
kuivõrd konverentsi asupaik oli tavapärasest
eksklusiivsem, esinejate nimistu kirju, hõlmates
välislektoreid
Suurbritanniast,
mitmekesine,

Hollandist,
ning

Norrast

teemade

ulatudes

ja

loetelu

siseauditist

kosmoseteaduseni välja. Lisaks kostitas juhatus

Pilt: Viktoriini võitja meeskond õhtsusel vastuvõtul
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TAGASIVAADE TOIMUNUD SÜNDMUSTELE
olulist mõju omanud pettuse juhtumeid (nt FIFA,
Enron, VW), mis sunnib küsima – miks ei ole
need riskid juba varem välja tulnud ja milline on
olnud

siseauditi

roll

nende

skandaalide

õigeaegsel (mitte)ennetamisel?
Ühe vastusena toob Melvyn välja, et siseaudit
peab olema teadlik, kes on organisatsiooni
huvigrupid ning mõistma nende ootuseid ja
nõudeid siseauditi rollile nii praegusel ajahetkel
kui ka tulevikus. Melvyni hinnangul peab

Pilt: vastuvõtu tantsulisem külg

siseaudit olema „juhtkonna kriitiline sõber“, kes

Järgnevalt toome teieni külastajate kokkuvõtted

on kursis organisatsioonis toimuvate arengute ja

toimunud ettekannetest.

muutustega. Parimaks viisiks seda saavutada on

Melvyn Neate (ECIIA / IIA UK & Ireland):
Influencing the Future – How Internal Audit
can make a difference?

pidev ja vahetu suhtlemine juhtkonnaga, mis
annab võimaluse pakkuda asjakohast tuge õigel
ajal – huvigrupid on ennekõike huvitatud
ettepanekutest,

Autor: Kadi Peets, Rahandusministeerium

suunatud

mis

on

tulevikku

tehtud
ja

õigel

aitavad

ajal,
kaasa

organisatsiooni eesmärkide saavutamisele ehk
siis protsesse on veel võimalik parandada ja
seeläbi edu saavutada. Selleks peab siseaudit
suutma end organisatsioonile tõestada – et ta
suudab

anda

arvamusega

lisandväärtust
arvestatakse

ning
ehk

tema
suutma

huvigruppe mõjutada muudatuste elluviimiseks.
Melvyn tõi välja, et siseauditi üheks olulisemaks
ülesandeks on suunata juhtkonna tähelepanu
Pilt: Melvyn Neate ettekannet tegemas

riskide juhtimise protsessis (kas kõik olulised

Melvyn Neate tegi ettekande siseauditi rollist kui

riskid on kontrollidega kaetud; kas tegeletakse

asendamatust

organisatsiooni

õigete / kriitiliste riskidega; kas kontrollisüsteem

juhtimisel ja valitsemisel. Ta tõi välja mitmeid

on efektiivne ja mõistlik jne) ning aidata

olulisi põhjuseid, miks siseaudit on vajalik:

kujundada organisatsioonile parim võimalik

ennekõike

juhtimis- ja kontrollisüsteem.

abivahendist

on

see

vajalik

organisatsiooni

eesmärkide (edu) saavutamise toetamiseks. Seda

Selleks,

rõhutab ka IIA oma visiooniga siseauditi rollist,

väärtustataks,

mille

asendamatud

inimestesse värbamisse ja nende arengusse,

efektiivseks valitsemiseks, riskide juhtimiseks ja

seada kõrged kvaliteedistandardid siseaudiitori

kontrolliks. Reaalsus on aga see, et viimastel

tööle,

järgi

siseaudiitorid

on

aastatel on üle maailma välja tulnud mitmeid
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meetodeid ning osata tehtud töö tulemusi
edukalt kommunikeerida.
Siseaudit

peab

muudatusi

ning

suutma

mõjutada

tegema

oluline

faktor

olema

3)
4)

organisatsiooni edu saavutamisel!

Kersti Kaljulaid (Euroopa Kontrollikoda):
Kriiside mõju kontrollikeskkonnale EL-is
Autor: Kai Paalberg, CGAP, Rahandusministeerium
5)

6)

Pilt: Kersti Kaljulaid ettekannet tegemas

projekti hallata on nõrk, kuna reeglid on
loodud otsetoetuste jaoks;
muutuv poliitiline struktuur ja liikmesriikide
erinevad arengukiirused;
Euroopa
keskpankade
süsteem
–
liikmesriikide erinev kontrolliõigus oma
keskpankade üle on tekitanud küsimuse, et
kas olukorras, kus Euroopa Keskpank võtab
liikmesriikidelt
kohustusi
üle,
peaks
Kontrollikoja
kontrolliõigus
selles
valdkonnas suurenema?
Euroopa Investeerimispank (EIB) – Euroopa
Parlamendil
puudub
info
EIB
kontrollimehhanismist. Kuna EIB-l on
Junckeri plaanis suur roll, tuleks seda
olukorda muuta;
finantsjuhtimine – kas raha kasutati
korrektselt vs kas kasutati tulemuslikult.
Olulisem on mõõta tulemusi, mis toob kaasa
selle, et vastavusauditite asemel tuleb liikuda
tulemusauditi suunas.

aastat tagasi oli EL eelarve kontroll staatiline –

Thijs Smit (ECIIA / IIA Holland): Fraud – Two
Sides of the Coin

eesmärk oli kiiresti liikmesriikidesse raha saata,

Autor: Krista Nelson, CGAP, Rahandusministeerium

„Ühtegi kriisi ei tohi lasta raisku minna“: kui 10

siis täna on olulisem see, kuidas me raha
kasutame.

EL-is

majandus-

ja

finantskriisi

lahendamiseks tehtud kiired lahendid ei ole
ideaalsed. Unustatud on kontrollimehhanisme,
samas avalik huvi ja usaldus on endiselt tugev.
EL kui organisatsioon on kriisiajal kiiresti ja
oluliselt muutunud (nt mitmeid kehandeid on
juurde tekkinud) ning kontrollikeskkonnale on
väljakutse, kuidas ajas mitte maha jääda.
Valdkonnad,

kus

Kaljulaiu

arvates

annab

Pilt: Thijs Smit ettekannet tegemas

aruandluskohuslust parandada:

Kuidas siseaudit suudaks oma tegevust nii
1) EL ja liikmesriikide ühise tegevuse
koordineerimine;
2) koostöös kolmandate isikutega projektide
elluviimine (nt ÜRO, erasektor, abi
kolmandatele riikidele), kus suutlikkus

korraldada, et pettuse avastamisel ei esitataks
küsimust:

„Miks siseaudit ei suutnud seda

pettust ära hoida?“.
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Siseaudit saab ja peab hindama, kas juhatuse

Kuidas üks hea organisatsioon tuleks toime

kehtestatud kontrollid on piisavad ennetamaks

pettustega? Ennekõike peab olema kehtestatud

pettusi. Näiteks väikeste summade korral tihti

reeglistik ning juhtumid tuleb registreerida.

kontrolle ei teostata. Samas kaasneb sellega kõrge

Siseaudit peab olema pettuste ennetamisse ning

risk, kuna väikeseid summasid on võimalik

uurimisse kaasatud. Kehtestatud peaks olema

märkamatult pika aja jooksul omastada. Pettuste

pettuste riskijuhtimise süsteem (hindamine,

juhtumite

ennetus). Thijs märkis, et neil asutuses ilmub sel

analüüs

võimaldab

hinnata

teemal 2 uudiskirja aastas. Tagasiside juhtidele,
mida oleme tuvastanud. Ning muidugi on hea

organisatsiooni kontrollinõrkusi.
Kindel on see, et pettus on alati ettekavatsetud,

kui toimib vilepuhumise süsteem. Nt Hollandis

kuritarvitatakse oma positsiooni ning isik saab

kui 300 korda helistatakse, siis neist 10% on

tulu. Pettuste kategooriad on:

seotud pettustega.

1) altkäemaks, sh kingitused. Tavaliselt tehakse

Viimasel ajal on levinud pettused, kus näiteks

nutikal viisil ja jälgi ei ole. Välja tuleb

raamatupidajale saabub sisend (kõne või e-kiri)

tavaliselt juhuslikult.

tippjuhilt, mille sisuks on: „Kiire, vajalik teha

2) kulutuste pettused – nt valed arved, asutuse

väljamakse järgmises summas“. Ühel sellisel
juhul maksti välja üle 50 miljardi euro, sest

krediitkaartidega tehtavad kulud. Oluline on,
et krediitkardi kasutamise reeglid oleksid

raamatupidaja oli segaduses ja ei julgenud
tippjuhilt lisaselgitusi küsida. Sellisel juhul tuleb

selged.
3) pakkujatega seotud pettused;

alati tippjuhiga ühendus võtta ning kinnitust

4) küberturvalisus;

küsida (nö „helista presidendile“).

5) palgafond – nt kui personaliosakond ja –
arvestus

ei

ole

eraldatud,

siis

Siseaudit peab pettuste ennetamise teemal

võivad

aktiivsem olema. Ei tohi piirduda mõttega, et see

palgasaajate hulka tekkida lisanimed (nö

on nii väikene raha ning ei ole oluline või et

libatöötajad). Ühel juhul toimis kirjeldatud

siseaudit ei suuda pettusi ennetada. Siseaudit

süsteem 10 aastat ning kahjum oli 10 miljonit

peaks enam olema skeptilisem ja umbusklikum
ning hindama rohkem ka juhtide kulutusi.

eurot.
6) valede finantsraportite esitamine;

Siseaudiitor, ära karda olla kriitilisem!

7) huvide konflikt – iseenesest ei ole pettus, aga

Taavi Kotka (Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium): Riskide
juhtimine suurtes IT arendustes

kui on reegel, et sugulastega äri ei tehta, siis
tuleb seda järgida. Isegi siis, kui see ei mõjuta
turuhinda.
Riskikohad: juhid eiravad reegleid, võimalik

Autor: Doris Bergmanis, CIA,

manipuleerida tulemustega, kallid kingitused.

Rahandusministeerium

Thijs tõi näite, kus kingitustele on kehtestatud

Taavi Kotka, Eesti valitsuse IT-juht, kes omab

reeglid: maksumus ei tohi ületada 50 eurot ja

pikaajalist

peab olema tarbitav 24 h jooksul. Tänapäeval on

IT-valdkonna

töökogemust

erasektorist, rääkis konverentsil, mida peab IT

lihtsam pettusi toime panna, kuna tehnoloogia on

arenduste juures tähele panema, et need oleksid

kõikvõimas, süsteemid on keerukad.

edukad.
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Martin Stevens (ECIIA / IIA Norra): Auditing
Data Privacy
Autor: Liina Sild, Rahandusministeerium

Pilt: Taavi Kotka ettekannet tegemas

Esitluse põhisõnumina võib välja tuua vajaduse
igas IT arenduses otsida ärijuhtumit, ehk milline
on peamine äriline põhjus projekti ettevõtmiseks.

Pilt: Martin Stevens ettekannet tegemas

Erasektoris on enamasti ärijuhtumi hindamisel

Martin

rahaline mõõt, kuid avalikus sektoris on tihti

isikuandmete kaitse auditeerimine. Kõigepealt

probleemiks mõõdupuu puudumine. Kotka tõi

andis Martin ülevaate isikuandmete kaitse

välja, et IT projekte nähakse tihti kui asja

olulisusest ja sellega seotud riskidest. Tsiteerides

iseenesest. Tegelikult ei tohi unustada, et neid ei

Bill

viida ellu uue süsteemi loomise enda pärast, vaid

eeskirjad olema selgesõnalisemad mitte ainult

mingi

valitsuste,

konkreetse

olukorra

muutmiseks.

Stevensi

Gatesi:

ettekande

„Digitaalses
vaid

ka

teemaks

maailmas

eraettevõtete

oli

peavad
jaoks“.

Arenduste järgselt on vaja alati minna tagasi

Isikuandmete kaitse põhimõtted on sätestatud

algusesse ja võrrelda saadud tulemusi algselt

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning Eesti-

püstitatud eesmärkidega. Tulemuste mõõtmisel

siseselt isikuandmete kaitse seaduses.

võib selguda, et on vaja teha täiendavaid

Seejärel

muudatusi. Avalikus sektoris on praegu endiselt

kirjeldas

Martin

konkreetset

isikuandmete kaitse valdkonna auditit Norra

probleemiks, et tulemusi ei mõõdeta, kuna survet

juhtiva kindlustusettevõtte Gjensidige nätel.

tulemuste kontrolliks pole.

Audit

oli

ajendatud

Norra

ajakirjandusse

Kotka peamine soovitus siseaudiitoritele oli, et IT

jõudnud uudisest, et ettevõtte klientide andmed

projektide

minema

ei ole piisavalt kaitstud ja neile on tehtud

kaugemale, kui üleandmis-vastuvõtmise akti

vastavaid ettekirjutusi. Sellele järgnevalt viidi

olemasolu või arenduse tegemiseks makstud

kogu kontsernis läbi vastavusaudit, mille käigus

rahasumma õigsuse kontrollimine. Audiitor peab

kontrolliti, kas isikuandmete kaitse reeglid ja

hindama, kas eesmärgid, mille saavutamiseks IT

protsessid

projekt ellu viidi, tegelikkuses täideti. Sealjuures

seadusandlusega ja kas töötajad järgivad neid.

kontrolli tsükkel peab olema korduv – tulemuse

Selgus, et puudujääke esines mõlemas. Peamine

saavutamisele või mittesaavutamisele järgnevad

probleem oli selles, et isegi juhul, kui reeglid olid

mingisugused tegevused, mida tuleb taaskord

paigas, ja töötajad olid saanud vastava väljaõppe,

võrrelda esialgse eesmärgiga.

ei järgitud neid nõuetekohaselt. Seega on kõige

puhul

peab

audiitor

on

kooskõlas

kohaliku

olulisem saada töötajatelt kinnitus selle kohta, et
12
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delikaatseid isikuandmeid käsitletakse teadlikult

Ettekandes

ja järgitakse täpselt kõiki ettekirjutusi.

omaduse

liikmesriikide

andmekaitsemääruse

jaoks

kolme

(nn

antisotsiaalset

tume

triaad)

makjavellilikud

ja

nartsissistlikud omadused, ning räägiti kuidas

ühtse

väljatöötamisest,

tüüpi

psühhopaatsed,

Martin lõpetas oma ettekande rääkides Euroopa
Liidu

käsitleti

need

mille

omadused

mõjutavad

erinevaid

käitumisviise ükskõik millise võimu saamiseks,

lõppversioon peaks valmima 2015. aasta lõpus.

hoidmiseks ja kasutamiseks.

Prof. Aleksander Pulver (Tallinna Ülikool):
Antisotsiaalsed omadused isiksuses ning
miks need väljenduvad ka parimates
meist

Näiteks süü- ja häbitunde puudumine võimaldab
psühhopaatsete
erinevaid

omaduste kandjal

manipulatsioone

kasutada

ilma

segavate

emotsioonideta. Makjavellilik isik aga võib

Autor: Mart Pechter, CGAP, Rahandusministeerium

kasutada

sihipärast

pettust,

teiste

kohta

valetamist või nende halvustamist, et oma
eesmärke saavutada. Kõige huvitavam osa
triaadist oli nartsissism, milles on kombineeritud
eneseimetlus ja väline imetlusevajadus, mis võib
viia hävitavate rünnakuteni nende vastu, kes
esimest tunnet ei jaga või teist vajadust ei täida.
Üldiselt võib tunnistada, et tees antisotsiaalsete
omaduste

esilekerkimisest,

kuna

need

võimaldavad teatud juhtudel konkurentsis edu
Pilt: Prof. Aleksander Pulver ettekannet tegemas

saavutada,

on

Kindlasti ei tule siseaudiitoritele kahjuks aeg-

Kuulajate

jaoks

ajalt mõelda ametlikele võimustruktuuridele

kasulikum

võimalus

lisanduvast isikupõhisest võimust ning selle

võimuavaldusi laiemalt kui ametlikult määratud

seosest niinimetatud isiksusomaduste tumeda

struktuuride põhjal. Samuti võib vajalik olla ka

triaadiga.

teatud hulk sisekaemust, sest nagu ettekannegi

Ettekande

alusmõtte

kohaselt

tõdeb,

väärtustab

võivad

mõtlemapanev
oligi

ja

veenev.

tõenäoliselt

teadlikumalt

antisotsiaalsed

kõige
märgata

omadused

väljenduda meis kõigis.

tänapäevane ühiskond kõrgelt individuaalset
prestiiži. Pisut paradoksaalselt sõltub seesama

Kristel Siitam-Nyiri (Justiitsministeerium):
Kes kaitseb ettevõtjat?

võistlus

Autor: Maarja Kilter, CGAP, EAS

võistlust ja edu, tagades võitjatele tunnustuse ja

sotsiaalses

aga

koostööst

keskkonnas,

ja

kokkulepetest

kuna

täielikuks

Riik peaks läbi karistusõiguse sekkuma ettevõtja

individualismiks on ühiskond kaugelt liiga

tegevustesse siis, kui muud võimalused (nt

komplitseeritud. Nii annavadki antisotsiaalsed

tsiviilõiguslikud) enam ei aita

isikuomadused teatud hetkedel võistluses suuri

ning see

sekkumine peab olema efektiivne. Raske on

eeliseid, aidates kokkulepetest kas mööda minna

enamasti mõista, kus on see piir.

või neid oma kasuks väänata.
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organisatsioonide

poolt

(näiteks

Korruptsioonivaba Eesti).
Riik

peab

suutma

majandus-

ja

korruptsioonikuritegudega tõhusalt tegeleda.
Edu saavutamiseks tuleb panustada:
1) avaliku ja erasektori koostööle;
2) kahjude vähendamisele läbi ennetuse, ettevõtja
enda hoolsuskohustuse täitmisele;
Pilt: Kristel Siitam-Nyiri ettekannet tegemas

3) tõhusale justiitssüsteemile.

Tulemuslik karistuspoliitika peaks tähendama

Paneeldiskussioon: audiitorieetika

läbimõeldud lahendusi, mitte karistusi. Karmid

Autor: Oliver Gross, Rahandusministeerium

karistused üksi ei tööta, enam tähelepanu tuleks
suunata kuritegude ennetusele. Riigi ja teiste
ettevõtete petmine ei peaks olema lihtsamat teed
pidi minek.
Milline on ettevõtte enda hoolsuskohustus?
Ülevaade riskidest ja vastav kontrollisüsteem
peaksid ettevõtte sees olemas olema. Võimalik on
nt luua tegevusjuhiseid, mida oleks võimalik
ettevõtte-sisestel koolitustel või ühisüritustel
juhtumipõhiselt läbi mängida.
Juriidilisel isikul on vaja tagada, et tema töötajad

Pilt: paneeldiskussoonil osalejad: Karin Rätsep

ja pädevad isikud ei paneks toime rikkumisi.

(moderaator), Thijs Smit, Martin Stevens, Anneli

Selleks peab ta valima sobivad kontrollimeetmed

Sihver, Tanel Oppi)

ja vahendid. Kui juriidiline isik omalt poolt on
kõik

teinud,

siis

vähendab

see

Siseaudiitorite professioonist tulenevalt oleme

tema

kohustatud

karistusõiguslikku vastutust (karistusseadustik §

järgima

Rahvusvahelise

Siseaudiitorite Instituudi eetikakoodeksit ning

371 ütleb, et juriidilisel isikul puudub süü, kui

seetõttu

tema pädeva esindaja toimepandud tegu oli

ei

tohiks

eetikavaldkond

olla

siseaudiitori kutsetegevuse viljelejale võõras.

juriidilise isiku jaoks vältimatu).

Samas arutelu teemal, kuidas audiitorieetikat

Ettevõtet kaitseb ka „vilepuhujate“ süsteemi

tuleks käsitleda, oli lähtuvalt paneeldiskussiooni

loomine. Seejuures on oluline, et oleks tagatud

osaliste

nende kaitse. Õigusliku poole pealt käsitleb seda

huvitav.

korruptsioonivastase seaduse § 6. „Vilepuhujate“
on

käsitletud

ka

taustast

tervitatav

ning

Diskussioonis rõhutati, et eetikareeglid on

teema olulisust ja vastava valdkonna teadlikkuse
tõstmist

erinevast

olemas peale siseaudiitorite veel ka teistel

erinevate

erialadel

nagu

näiteks

arstidel,

ametnikel,

inseneridel. Eetikareeglid ei ole loodud vaid
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põhimõtted, mida seadusega ei ole mõistlik

Agu Uudelepp
(kommunikatsiooniõppejõud): Kuidas
meiega manipuleeritakse ehk mis
päästab looma valla?

reguleerida.

Autor: Laura Lätt, CGAP, EAS

selleks, et saada aru, kas midagi on valesti, vaid
ka selleks, et saada aru, kas kõik on korras. Samas
eetikavaldkonna

Antud

ulatusse

arutelu

jäävad

kaldus

eelkõige

erinevatele

eetikatahkudele ja eetikakoodeksitele, kuid ühe
olulise

teadmisena

kuuldus

tõdemus,

et

siseaudiitorid peaksid eetiliste tõekspidamiste
osas olema eeskujud, kuna teistelt reeglite
täitmise nõudjatena peame ise olema nende
parimad
lähtuvalt

täitjad.

Seega

on

moraalsetest

siseaudiitoritel
tõekspidamistest

organisatsioonikultuuri edendamisel oluline roll.
Audiitoriteetika

nõuetest

tõsteti

esile

Pilt: Agu Uudelepp ettekannet tegemas

asjatundlikkuse tähtsust, kuna (sise)audiitoritelt
tulenevalt nende positsioonist organisatsioonis

Kommunikatsiooniõppejõud Agu Uudelepp, kes

oodatakse

organisatsiooni

lubab end kutsuda ka „püstijala koomikuks“,

seisukohast kasulikke seisukohti. Teisalt võib

rääkis meeleolukalt tehnikatest ja põhimõtetest,

siseaudiitori positsioon organisatsioonis tekitada

kuidas saab infoga manipuleerida.

eetilisi dilemmasid. Näiteks finantssektoris, kus

Põhilised

riikliku järelevalve teostaja soovib siseaudiitorilt

kõlama jäid:

väga

täpseid

ja

mingit arvamust, peab siseaudit samaaegselt
olema

ka

lojaalne

•

organisatsiooni

•

väljaspool tööaega. Siinkohal toodi paralleel

tööandjat

Kui tahad kellegagi manipuleerida tuleb

käitumine
ka

Manipulatsioonides tekitatakse olukord,
kus inimene näeb seda, mida tahetakse.

politsei teenistujatega , kes peavad arvestama, et
diskrediteerida

ettekandest

midagi vahele.

Eraldi leidis mainimist siseaudiitorite käitumine

sündsusetu

mis

tekitada olukord, kus koguaeg tuleb

tippjuhtkonnale ja nõukogule.

nende

tähelepanekud,

•

võib

Isegi kui tõde on kõva häälega välja
öeldud,

väljaspool

siis

inimene,

kes

tahab

manipuleerida, ignoreerib seda ja väidab

teenistusaega ja -kohta.

piisava kindlusega midagi muud. Nii jääb

Seega kokkuvõtvalt võib järeldada, et eetiliste

nn „uueks tõeks“ tema väidetu.
•

tõekspidamiste kujundamisel kui ka nende

Inimene jätab meelde seda, mida ta pidi
jätma, ja ei mäleta enamat.

järgimisel on siseaudiitoritel lähtuvalt oma
•

unikaalsest positsioonist organisatsioonis kanda

Kui inimene on korra petta saanud, siis
järgmine kord ta kahtleb endas ja talle

oluline roll ja vastutus.

esitatavas infos rohkem. Seega tõenäosus
saada uuesti petta väheneb.
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Kokkuvõtteks - ettevaatlikuks peaks muutuma

väljakutse on siseaudiitoril ennast pidevalt

siis, kui:

täiendada, et vastata muutuvatele vajadustele ja

•

ootustele ning käia ajaga kaasas. See tähendab

luuakse olukord, kus mõtlemiseks või

pidevat dialoogi sihtrühmadega, sh tagasiside

süvenemiseks pole aega;

küsimist oma tööle.

•

lihtsad lahendused kargavad silma;

•

argumente pole, aga uskuma peaks ikka;

Melvyn

•

leiame kohe selle, mida otsime;

„understanding the business“ ja „learning by doing“.



sest

manipuleerimine

seisab

Neate’i

märksõnadena

kõlasid

tavaliselt

Marilin Pikaro toonitas veendumist selles, et

kindlalt kahel jalal: ajapuudusel ja tähelepanu

valitud on õige elukutse. Viljar Alnek tõi välja, et

juhtimisel soovitud kohta.

lisaks

harjumuspärastele

koolitustele

on

tänapäeval loodud väga head võimaluseks

Kes on pildil?

iseseisvaks

õppeks

läbi

veebis

leitavate

materjalide. Kersti Kaljulaid pidas oluliseks
arengu

verstpostiks

sertifitseerimist,

mis

ka

siseaudiitorite

näitab

pühendumust

valitud kutsele.
Ühiselt leiti, et audiitori jaoks muutuvad üha
olulisemaks pehmed oskused nagu näiteks
suhtlemisoskus (sh oskus küsida ja oskus
kuulata),

Paneeldiskussioon: audiitori areng

mõjutamine

ja

kommunikatsioon.

Näiteks tuleb osata oma sihtrühmadele auditi
tulemusi tutvustada, rääkida nendega „samas

Autor: Mariliis Männik-Sepp, CGAP, CCSA,
CRMA, Rahandusministeerium

keeles“ ja keskendudes vaid olulisele.
Audiitoril peab olema julgust ja vaprust teha
seda, mida on vaja teha.

Mart Noorma (Tartu Ülikool):
kosmosetehnoloogias ja hariduses

Riskid

Autor: Kaisa Jõemaa, Rahandusministeerium
Siseauditi ja kosmosetehnoloogia ühisosa seisneb
eelkõige

„Suure

Pildi“

mõtestamises

ning

kvaliteedi tunnustamises. Ehk siis, küsimused
Pilt: paneeldiskussoonil osalejad: Viljar Alnek

millele vastata: „Miks me teeme seda, mida me

(moderaator), Marilin Pikaro, Kersti Kaljulaid,

teeme?“ ja „Kuidas me teeme seda, mida me

Martin Stevens

teeme?“. Elu eesmärgi defineerimine on „Suure
Pildi“ põhilisim tasand. Elu eesmärk inimestel on

Audiitori

arengu

temaatikat

puudutav

99,9% osas õnn.

diskussioon rõhutas seda, kui oluline ja suur
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Sel

aastal

toimus

ECIIA

konverents

20.-22. septembril legendaarses Pariisis.
Osalejaid oli üle 800. Toimusid 11 paralleelset
sessiooni, 22 töötuba, üles astus enam kui 50
erinevat esinejat ning toimus 14 kohtumist
sponsorite poolt.
Rahvusvahelised siseauditi konverentsid on
perspektiivide ja lähenemiste paljususe tõttu alati
huvitavad ja kasulikud, kuid võib arvata, et
Pilt: Mart Noorma ettekannet tegemas

seekord ei jätnud ka ürituse keskkond küll

Mida saaks siseaudit teha, et inimesed oleks

kedagi külmaks. Pariisi pole siinkirjutajal vaja

õnnelikumad? Kuidas pikemas perspektiivis,

isegi kirjeldada, sest ka neil, kes sinna kunagi

strateegilise tegevuse tulemusena, suurendada

sattunud pole, on selle paiga müütide ja

õnne hulka?

legendide tõttu kõigest kindlasti oma ettekujutus,
oma sisemine Pariis.

Kosmosetehnoloogid on justkui eriüksus, mis
lahendab kosmoseteaduse põhiprobleeme. Selle

Praktilise poole pealt on kindlasti oluline, et

tulemused mõjutavad meid ja meie järglasi võib-

konverentsid

olla alles 100 aasta pärast. Kosmosetehnoloogia

siseaudiitorile kutse säilitamiseks vajalikke CPE

suurimad riskid on seotud maine ja rahastusega.

punkte ning seda rolli täitis üritus kindlasti,

Mainekahju

misläbi

lisades osalejatele 16 punkti. Konverentsil peetud

takerdub kosmosetehnoloogia edaspidine areng.

ettekannete slaidid on ESAÜ-s saadaval ja

Mainega seotud riskid eksisteerivad ka auditi

huvilistel soovitan seega kindlasti täpsemalt

valdkonnas.

materjale juurde vaadata.

Kõrvutades omavahel kosmosetehnoloogiat ja

Omalt poolt pakun lihtsalt välja ülevaate

siseauditit, siis võib välja tuua sarnase põhjus-

mõnedest parimatest variantidest, mida õnnestus

tagajärg seose: mida paremat tööd me teeme,

selle kahe päeva jooksul kuulda.

pidurdab

rahastust,

seda vähem tajutakse vajadust meie teenuste

pakuksid

piisavalt

palju

Parimad ettekanded

järele.

ECIIA aastakonverents 2015
Pariisis

Paola Schwizer oli tõenäoliselt üks kogu

Autor: Mart Pechter, CGAP, Rahandusministeerium

igipõlisest dilemmast, kus ühtlasi tuleb töötada

ürituse

parimaid esinejaid. Itaalia

päritolu

professor Parma ülikoolist rääkis siseauditi
auditikomitee

„Kui sa oled noore mehena Pariisis elanud, siis
ükskõik, kus sa ka oma ülejäänud elupäevad
veedad, jääb ta sinuga, sest Pariis on pidu sinus
eneses“

heaks,

ent

samas

jääda

ka

juhtkonnale heaks partneriks.
Heaks näiteks sellele teemale toodi 2008. aastal
kurikuulsalt pankrotistunud ettevõte Lehman
Brothers,

Ernest Hemingway, „Pidu sinus eneses“
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nõukogus

polnud

praktiliselt

kedagi,

kes

tavapärasest palju lühemateks osadeks, et tagada

finantsvaldkonnast ka reaalselt midagi teaks.

kiirust, paindlikkust ja kindlustunnet selle osas,

Seetõttu sai juhtkond teha peaaegu kõike mida

et leitud riske saab maandada enne, kui projekti

soovis ning siseauditi ettekanded riskidest olid

enda protsessid juba hulka maad edasi on läinud.

nõukogule sageli lihtsalt arusaamatud.

Samuti püüab ABB esinejate sõnul kasutada ära
maksimaalselt IT-lahenduste võimalusi.

Liikudes selle näite pinnalt edasi, kirjeldas esineja
oma sarnaseid kogemusi ühelt küljelt siseauditi

Selline paindlik ja kombineeritud lähenemine

valdkonnast

ja

ongi seni häid tulemusi andnud. Traditsiooniline

Tema

auditi planeerimine on ühest küljest kiirendatud

alusmõtteks oli see, et kuigi võib tihti juhtuda, et

ning teisest küljest toetab seda IT-andmeanalüüs,

nõukogu

väga

mis töötab läbi suuri andmemassiive, et näha, ega

valdkonnateadlikud, siis on siiski siseauditi

midagi kahe silma vahele jäänud pole. Muidugi

kohustuseks oma sõnum neile arusaadavaks

on siinkohal varjuküljeks see, nagu esinejad

teha.

tunnistasid, et see lähenemine on reeglina kallim

ja

auditikomitee

teiselt
liikme

küljelt

nõukogu

perspektiivist.

liikmed

ei

ole

ning ei pruugi olla tasuv mujal kui just kriitilise

See aga omakorda ei tähenda, et siseaudit ja
juhtkond

peaks

omavahel

tähtsusega suurprojektide juures.

negatiivselt

Head ettekanded

vastanduma. Ühises keeles rääkimine, kus
vastastikku tunnistatakse riskide ja äritegevuse
valdkondi, on kõige suuremaks sammuks selleni,

Nende kõige huvitavamate ettekannete kõrval

et nõukogu oleks võimeline sügavamalt mõistma

mainiks ma ära veel mõned, mis pole vahest ehk

nii juhtkonna kui ka siseauditi poolt antavat

nii säravad, kuid sisaldavad siiski nii mõnegi iva.

infot.

Näiteks võib ära tuua Angel Gurría, Mehhikost
pärit

OECD

peasekretäri

ettekande

Klaus Eblé ja Oliver Grimm olid teiseks tõsiselt

korruptsioonivastasest kultuurist ja siseauditi

sisukaks

päritolu

rollist selles, Charlie Walkeri, Inglise analüütiku

auditijuhid ABB kontserni peakorterist andsid

ülevaate sellest, mida on tavalise Exceli abil

huvitava ülevaate suurettevõtte perspektiivist

võimalik andmeanalüüsis saavutada, või George

ülisuurte ja –kallite projektide auditeerimisel.

Fife ja Ludovic Bezaud’, E&Y Prantsusmaa

esinejapaariks.

Šveitsi

tippjuhtide arutlus selle üle, mida üldse tähendab

Näiteks toodi erinevaid energiatehnoloogilisi

„vastavus“ ning mida on siseauditil selle teema

suurprojekte, kus maailma mööda laiali asuvad
komponentide

valmistamiskohad,

osas võimalik veel ära teha.

keeruline

Kokkuvõte

tehnoloogia ja projektide miljarditesse ulatuv
hind loob ettevõtte ja auditi jaoks huvitavaid
valikuid – kuidas tegeleda riskidega, mille

Siinkohal

tuleb

realiseerumistõenäosus on üldiselt madal, kuid

konverentsi formaat, kus ettekanded suurele

mille mõju võib olla äärmiselt kõrge?

saalile

vaheldusid

väiksemate

muidugi

tunnistada,

paralleelselt

ettekannete

ja

et

toimuvate

töötubadega,

ei

Üheks võimalikuks lahenduseks on jaotada

võimaldanud haarata kogu mahtu, mida see

auditiprotsess

konverents pakkus. Seetõttu saigi siinkirjutaja

selliste

projektide

juures
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osa ehk kuni kolmandikust, mida seekordsel,

seadus), „tegevuse järjepidevus“ (halduskoostöö

Euroopa

siseaudiitorite

seadus) ja „tegevuse jätkuvus“ (ühistranspordi

aastakonverentsil pakkuda oli. Julgustan seega

seadus). Kõik need terminid kannavad sarnast

lugema ka teiste osalejate ülevaateid ning uurima

tähendust

ettekandeid ESAÜ käest.

toimimise järjepidevus.

seni

Omalt

suurimal

poolt

tänan

–

suutlikkus

tagada

tegevuse

kolleege

Turgutava hommikukohvi seltsis andis Aalo

Rahandusministeeriumist ja Tallinna Sadamast,

ülevaate Business Continuity (BC) põhimõtetest

kes samuti konverentsil osalesid ja aitasid kaasa

ning erinevatest BC-raamistikest. Eestis on

mõttevahetusega

mitmel organisatsioonil BC-dokumentatsiooni

ning

loomulikult

ESAÜ-d

ettepaneku eest toimunust selline lugu kirjutada.

olemasolu

kohustuslik,

krediidiasutustel

Konverentsi ettekanded on kättesaadavad ESAÜ
kodulehelt liikmete sektsioonist.

ja

nagu

näiteks

elutähtsate

teenuste

osutajatel. Oluline on aga märkida, et ka igal
BC-dokumentatsiooni

pidamise

kohustust

mitteomaval organisatsioonil võiks olla mingilgi

Täpsem info: https://eciia2015-paris.eu

kujul BC-raamistik ning vastavad toimepidevuse

BCM teemaline infohommik

riskianalüüsid

Autor: Roman Laidinen, CIA, ESAÜ juhatuse liige,

BC-alaseid standardeid või juhendeid, millest

AS Tallinna Vesi

Aalo ka infohommikul ülevaate tegi.

23. septembril toimus ESAÜ Tartu mnt ruumides

Olulisemad standardid on a) BS 25999, b) ISO

Talitluspidevuse (Business Continuity) teemal

22301 ja c) ISO 22313. Juhenditest tõi Aalo välja

infohommik, mille vedajaks oli Eesti Panga

näiteks järgmised: a) A Practical Approach to

riskijuht Aalo Kukk. Infohommikul osalejate

Business Impact Analysis. BSI 2011. b) PD

kohad said täis ühe päevaga. Suurt huvi tingis

25666:2010 Business continuity management -

ilmselt asjaolu, et talitluspidevus on oluline ning

Guidance on exercising and testing for continuity and

Eestis suhteliselt värske valdkond.

contingency programmes.

ESAÜ vahendusel ei ole varem toimunud

Pärast teoreetilist osa kirjeldas Aalo Eesti Pangas

talitluspidevuse

kasutusel olevat BC-raamistikku ning kuidas

teemal

koolitusi

ja

–plaanid.

juhendmaterjaliks

ega

infohommikuid. Talitluspidevuse juhtimine on

kriitilisi

tegevusi

elutähtis iga organisatsiooni jaoks, kuna see

hinnatakse.

panustab otseselt jätkusuutlikkuse tagamisse.

toimepidevuse

Oluline

saab

Eeskujuks

võtta

analüüsitakse
roll

plaanide

või

erinevaid

ja

riske

BC-juhtimises
testimisel.

on

Ükski

toimepidevuse plaan ei saa olla adekvaatne, kui
Enne infohommikul kuuldu-nähtu kirjeldamist,

seda pole testitud. Aalo Kukk tõi kenasti välja

soovin

testimiste eritüübid, nagu näiteks analüütiline

pöörata

Ingliskeelse

tähelepanu

termini

terminoloogiale.

„Business

Continuity“

test, osaline test, täistest.

tähendust kannavad Eestis peamiselt nii selline
mõiste nagu „talitluspidevus“ (krediidiasutuste

Infohommiku lõpuks pakkus esineja osalejatele

seadus) kui ka „toimepidevus“ (hädaolukorra

diskuteerimiseks küsimuse, kas innovaatiline
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mõiste Business Resilience ja juba tuttav mõiste

alustades siseauditist ebaküpse BC-juhtimise

Business Continuity tähendavad ühte ja sama,

korral:

või on Business Resilience näol tegemist sisuliselt
millegi uudsega.

•

Toimepidevuse riskide hindamine – siseauditi
eesmärgiks

organisatsioonis

Kuna infohommiku esinejaks oli riskijuht, kelle

välja

selgitada,

kaardistatakse

kas
kõige

kriitilisemaid protsesse ning kas ja millises

tööalased funktsioonid erinevad siseaudiitori

ulatuses tuvastatakse ja hinnatakse riske, mis

omadest, siis soovin enda poolt kirjeldada

võivad neid protsesse ohustada.

mõningaid BC-juhtimise aspekte siseaudiitori
tööst lähtuvalt.

oleks

•

Toimepidevuse

juhtimise

valitsemine

–

siseaudiitor selgitab välja, kas toimepidevuse
Esiteks tahaksin mainida kahte IIA poolt välja

juhtimise raamistik on dokumenteeritud ja

antud BC-alast dokumenti. Üks on 2014. aastal

vastavad

ilmunud praktiline juhend Business Continuity

toimepidevuse juhtimise protsessi elemendid

Management, mis kirjeldab siseaudiitori rolli BC-

on kirjeldatud ja adekvaatsed ning vastutused

juhtimises ning jagab soovitusi, millele tuleb

määratletud, kas olemas on vastav adekvaatne

pöörata tähelepanu BC-juhtimise auditeerimisel.

aruandlus jne.

Teine juhend – „GTAG-10: Business Continuity
Management“, mis on välja antud veel 2009.

•

siseaudiitor läheb riskihindamise protsessi
süvitsi.

suuremat tähelepanu IT valdkonnale. Mõlemad
•

IT-kriisi haldus ehk Disaster Recovery –
siseaudiitor

siis

saab

toimepidevuse

juhtimise

organisatsioonis?
küsimusele

siseaudiitor
Esiteks

„Kas

panustada

arengusse
tuleb

juhtkond

enda
vastata

•

IT

võimet

taastada

Kriiside juhtimine – siseaudiitor selgitab välja,
kas võimalikud kriisid on tuvastatud ja mõju

mõistab

äriprotsessidele

analüüsitud,

kas

kriisile

reageerimise plaan olemas ja kas see on

ja nendest tulenevaid negatiivseid mõjusid?“.

adekvaatne, kas kriisiplaanid on testitud ja

Mitteküpse valitsemisega organisatsiooni puhul

vastavad

peab siseaudiitor olema selleks mootoriks, kes

inimesed

koolitatud,

kas

aset

leidnud kriisid on piisavalt dokumenteeritud.

pöörab juhtkonna tähelepanu vajadusele läbi viia
Samm-sammult

hindab

kriitiliste tegevuste toimimist.

organisatsiooni jätkusuutlikkust mõjutavaid ohte

riskianalüüsid.

kas

Impact Analysis) ja riskide juhtimine –

kirjeldab detailselt BC-juhtimist ning pöörab

Kuidas

koostatud,

Riskide hindamine, ärimõju analüüs (Business

aastal, ent ei ole siiani kaotanud oma aktuaalsust,

dokumendid on IIA kodulehelt alla laaditavad.

protseduurid

kujuneb

Samuti

organisatsioonil oma riskijuhtimise raamistik,

võib

siseaudiitor

täita

mõningatel

juhtudel konsultatiivset rolli, nagu näiteks:

milles toimiks elav ja lisandväärtust toov
riskijuhtimise protsess.

•

arendada riskijuhtimise raamistikku;

•

osutada konsultatiivset abi riskihindamiste

• Soovin välja tuua mõningad võimalikud BC-

juures;

alased kindlustandvad siseauditid, järjestades

•

neid nn BC-juhtimise küpsuse taseme järgi,

kriisi ajal jälgida ja hinnata organisatsiooni
reageerimist kriisiolukorrale.
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KIKi ohumärkide teemaline
infohommik

siseaudiitorite tööle.

Tema sõnade kohaselt

julgeb nende siseaudiitor öelda, kui kuningas on
alasti. Igapäevasaginas on hea, kui keegi kõrvalt

Autor: Age Kallas, ESAÜ liige, Levira AS

juhib tähelepanu teemadele, mida ise enam ei
märka.

7. oktoobril oli ESAÜ liikmetel huvitav võimalus
osaleda

pettuseteemalisel

hommikuseminaril

KIK-i rahad tulevad Eesti keskkonnatasudest (ca

Keskkonna Investeeringute Keskuses (edaspidi

38%), EL-i struktuurivahenditest (ca 57%), CO2

KIK). Siseaudiitor Siiri Koplimaa andis meile hea

kvoodimüügivahenditest (ca 5%). Lisaks on neil

ülevaate

olemas laenuressurss koostöös EIB-ga

KIK-i

toimimispõhimõtetest,

siseaudiitorite tööst selles, ja organisatsioonis
KIK-is rakendatava ohumärkide süsteemi juures

rakendatavast ohumärkide süsteemist.

on fookus pettuste ennetamisel. Riskitunnused
Avasõnad ütles KIK-i juhatuse esimees hr. Veiko

ehk viited olukordadele, kus võib esineda pettust

Kaufmann, kes andis põgusa ülevaate KIK-i

on siseaudiitori ja asutuse töötajate töös suureks

ajaloost, tegevusest ja väärtusest.

abiks.

SA KIK loodi 2000.a. Rahandusministeeriumi

Pettuste

poolt. KIK-il on 15 maakondlikku esindust,

ohumärke. Vahel on keeruline aru saada, millal

kokku

ohumärk üles panna, millal alla võtta, millal ja

98

töötajat.

organisatsiooniga

KIK-i

pikka

töötajad

on

seotud

ja

aega

ennetamisel

on

oluline

märgata

kuidas reageerida.

tööjõuvoolavus on väga väike. Mugandumise
ohtu ei ole, kuna organisatsioon pidevalt areneb

Ohumärkide süsteemi hakati KIK-is juurutama

ja inimesed käivad muutustega kaasas ja

mitmel põhjusel.

vastavalt sellele korraldavad oma tööprotsesse

•

ümber.

•

ulatuses,

seda

Eesti

enam

ei

•

sellest

koondada

projektide

Asutuse ressursid on piiratud. Töötajate arv
on järgnevatel aastatel pigem vähenemas.

analüüse mõistmaks, kas finantseeritud on
ja

vajadus

oleks kiiresti leitav.

jõulisemalt hakatud teostama projektide mõju
projekte,

Tekkis

ohumärkide info ühtsesse süsteemi, kust see

ettevõtete,

keskkonna ja inimeste jaoks. Viimasel aastal on

„õigeid“

riskijuhtimisest

piisanud projektides pettuste ennetamiseks.

KIK on rahastatud üle 18000 projekti enam kui 1,3
milj.euro

Olemasolevast

•

lähtuvalt

Asutuses

toimub

pidev

muudatuste

juhtimine.

korrigeeritud oma tegevust.
SA KIK tegevuskulude eelarve 2015.aastal on 5,3

Juhatus lõi ohumärkide töörühma, kuhu on

milj. eurot.

kaasatud kõik üksuste juhid ja mida juhib
siseaudiitor. Töörühma fookus on piiritletud ja

KIK-is töötavad 2 siseaudiitorit, kes alluvad

pettuste avastamisele suunatud. KIKis toimib

auditikomiteele.

riskijuhtimine ja selle arendusena püütakse luua

Auditikomitee

omakorda

raporteerib nõukogule. Juhatuse esimees Veiko
Kaufman

andis

kiitva

hinnangu

nüüd ka ohumärkide süsteem.

KIK-i
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TAGASIVAADE TOIMUNUD SÜNDMUSTELE
Eelmise aasta asutuse riskiseminaril toimus

Millal punane lipuke jätta üles? Kes tegeleb

uudne lähenemine, kus KIK-i enda töötajad

pettuse kahtlusega edasi? Ohumärkide loetelu ei

suunati pettusi avastama. Nimelt on töötajatel

tohi töötajate töökoormust tõsta, mis reaalses elus

palutud välja mõelda stsenaariumid, kuidas

tekitab vastuolu. Probleemseks võib muutuda ka

pettusega KIK-ist raha kätte saada. Selliste

tasakaalu

loovülesannete

administreerimiskulude

ülevaadet

abil

riskidest

on

võimalik

omada,

paremat

riskijuhtimist

leidmine

pettuse

„hinna“

vahel.

ja

Olulisuse

põhimõte ja väärtused tuleb asutuses kokku

asutuses arendada.

leppida.

Iga aasta toimuvad KIK-i töötajatele 2-päevased

Üha vähem tehakse auditeid ja üha rohkem on

riskiseminarid

siseaudiitori töös rõhk lisandväärtuse loomisel

väljaspool

töökeskkonda.

Seminaril

tavapärast

koolitatakse

kõiki,

riskid tuuakse välja nö „puhtalt lehelt“.

läbi konsultatiivsete tööde, sh koolituste jmt

Iga

tegevuste kaudu.

seminar erineb eelmisest, kuna sisse tuuakse
mõni uus dimensioon. Ohumärg Siseaudiitorite

Seminari ajal toimus ka aktiivne kogemuste ja

poolt

ja

mõtete vahetamine osalejate vahel. Sarnast

riskiseminaril tuuakse sisse mõni teema, mille üle

ohumärkide süsteemi ei olnud ühegi osaleja

toimub pikem diskussioon. Pärast riskiseminari

organisatsioonis. Usun, et paljud osalejad said

toimub

juurde häid mõtteid ja ideid, mida oma

on

aasta

riskide

jooksul

kaardistaud

individuaalne

hindamine.

igapäevatöödes rakendada.

Seminari tulemusel valmib töödokument, mis
sisaldab

hinnatud

riske

ja

ettepanekuid

Suured tänud veelkord meeldiva vastuvõtu ja

juhatusele.

huvitava ettekande eest!

Ohumärkide

töörühma

pilootprojektina
eluslooduse

on

töö

koostada

eesmärgiks
jäätmete

programmide/meetmete

Infohommik Tartus 1. oktoobril

ja
osas

1.

oktoobril

toimus

Tartu

Tähetornis

ohumärkide loend, kasutamise põhimõtted ja

siseaudiitorite

tehnilise lahendi ülesanne. Selleks on vajalik

Kohalike Omavalitsuste Siseaudiitorite Liiduga

kaardistada

(EKOSAL).

kogemuslikud

konkreetsemad

infohommik

koostöös

Eesti

kitsaskohad, tekitada nimekiri ohuteguritest igas
menetlusetapis, tekitada seos konkreetse toetuse

Seekordse infohommiku esimeses pooles esines

saajaga ja formuleerida IT tehnilise lahenduse

paljudele

lähteülesanne.

tuntud teadusfilosoof ja endine astrofüüsik Enn

Ööülikooli

haaravatest

loengutes

Kasak teemal „Piiratuse piiramatus“ ning juttu
Probleemkohtadeks pidas töörühm ohutegureid,

oli

mis ei ole ainult toimunud faktid, vaid ka

Infohommiku

sisetunne, mida soovitakse kirja panna.

mitteformaalse arutelu päralt.

Korralduslike juhiste andmine töötajatele võib

Ööülikooli

olla keeruline. Millal punane lipuke üles tõsta?

http://www.ylikool.ee/et/13/enn_kasak
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ka

rumaluse

kõrgeimatest

teine

loengud

pool

on

oli

vormidest.
tavapäraselt

järelkuulatavad:

IIA TEGEMISED JA UUDISED
Norra), Silvio de Girolamo (IIA Itaalia) ja Pascale
Vandenbussche (IIA Belgia).

IIA Global SmartBrief
Alates käesoleva aasta augustist annab IIA välja
uut uudiskirja „IIA Global SmartBrief“. Uudiskiri
annab ülevaate turu uudistest ja küsimustest, mis
mõjutavad siseaudiitorid üle maailma.

IIA koduleht: https://global.theiia.org/
ECIIA koduleht: www.eciia.eu

IIA Global SmartBrief uudiskirjaga saab liituda:
https://www.smartbrief.com/signupSystem/subs

Muudatused ECIIA juhatuses

cribe.action?pageSequence=1&briefName=iia_gl
obal

Euroopa Siseaudiitorite Ühingute Liidu (The

IPPF muudatusi tutvustav webinar

European Confederation of Institutes of Internal
Auditing, ECIIA)

igapäevase töö korraldamise

eest vastutab ECIIA juhatus. See hõlmab üldkogu

Rahvusvahelistes Kutsetegevuse Põhimõtetes

poolt heaks kiidetud strateegia rakendamist ning

(IPPF) käesoleval aastal toimunud muudatusi

poliitikate ja programmide väljatöötamist liidu

tutvustava webinari salvestist saab vaadata IIA

eesmärkide saavutamiseks. ECIIA 20. septembril

kodulehel (“New IPPF: What to Know”). Samas on

2015. a. Pariisis toimunud üldkoosolekul valiti

kättesaadav ka muudatusi tutvustav PowerPoint

liidu juhatusse uusi liikmeid.

presentatsioon.

 Henrik Stein, ECIIA panganduse komitee

Täpsem info: http://links.iia-

esimees, valiti ECIIA uueks presidendiks. H.

communications.org/ctt?kn=81&ms=MTIxNzYz

Stein on aktiivselt osalenud siseauditi kutseala

NTYS1&r=MTA4ODMzMTMxNjQ5S0&b=0&j=

edendamises ajal, mil ta oli ECIIA juhatuse

NTYzNzQ4MTEzS0&mt=1&rt=0

liige ning samuti IIA Saksamaa (DIIR)

Erinevate kohalike IIA üksuste
uuringud ja aruanded

juhatuse liige olles.
 Farid

Aractingi

(asepresident)

-

IIA

Prantsusmaa (IFACI) juhatuse esimees.

IIA kodulehel on avaldatud erinevate IIA

 Kristiina Lagerstedt - IIA Soome Advocacy

kohalike tütarorganisatsioonide

Komitee liige (ta oli IIA Soome juhatuse

aruandeid, mida soovijatel on võimalik seal alla

esimees aastatel 2010-2013).
 Thierry

Thouvenot

-

IIA

laadida. Näiteks:

Luksemburgi

juhatuse esimees ning ECIIA Public Affairs

•

komitee liige.
Juhatuses

jätkavad

uuringuid ja

„Strategy

Related

Auditing“

(IIA

Holland)
Melvyn

Neate

•

(IIA

„Models of Effective Internal Audit: How

Suurbritannia ja Iirimaa), Juan Ignacio Ruiz

to organise a successful internal audit

Zorrilla (IIA Hispaania), Martin Stevens (IIA

function“ (IIA Suurbritannia ja Iirimaa)
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•

„Challenges and Expectations for the
Future of Internal Audit and Credit
Institutions“ (IIA Hispaania)

•

„What Every Director Should Know: How
to get the most from your internal audit“
(IIA Suurbritannia ja Iirimaa)

•

„Internal Audit Functions Assessed“ (IIA
Holland)

Aruanded on leitavad: http://links.iiacommunications.org/ctt?kn=82&ms=MTIzNjU4

Peatatutakse sellistel huvipakkuvatel teemadel:

OTAS1&r=MTA4ODMzMTMxNjQ5S0&b=0&j=


NjAzNzc0MTM0S0&mt=1&rt=0

4 kõige olulisemat oskust, mida siseauditi
juhid värbamisel hindavad;

Siseaudiitorite roll mittefinantsaruandluses



5 strateegiat karjääriredelil tõusu tegemiseks;



3 mõjuvat põhjust siseauditi alase
sertifikaadi omandamiseks.

IIA „Global Perspectives and Insights“ sarjast teine
väljaanne „Beyond the Numbers: Internal Audit's
Role

in

Nonfinancial

Reporting“

ESAÜ liikmetele on nimetatud juhisele ligipääs
tasuta IIA kodulehe kaudu.

arutleb

siseaudiitorite rolli üle mittefinantsaruandluses.
Täiendav teave:
https://na.theiia.org/membership/membersonly/Member Documents/2016-IIA-CareerGuide.pdf

Uued CBOK aruanded
Rahvusvahelise

Siseaudiitorite

Instituudi

Uuringufond (IIARF) on välja andnud uued
aruanded, mis tuginevad 2015. aastal läbiviidud
rahvusvahelise

CBOK

(Common

Body

Knowledge) uuringu tulemustele.

Lisainfo: https://na.theiia.org/periodicals/Pages/
Global-Perspectives-and-Insights.aspx

CBOKi uuringu tulemuste põhjal koostatud
aruanded on kättesaadavad:

Siseaudialase karjääri juhis

www.theiia.org/goto/CBOK

IIA juhis „The 2016 Career Guide“ sisaldab
nõuandeid, kuidas siseauditi alases karjääris
edukas olla ning järgmisele võimalikule tasandile
liikuda.
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of

IIA TEGEMISED JA UUDISED
„Delivering on the Promise: Measuring

Internal Audit Value and Performance“

„Navigating Technology’s Top 10 Risks:
Internal Audit’s Role“

„Auditing the Public Sector: Managing
Expectations, Delivering Results“

„Responding to Fraud Risk: Exploring
Where Internal Auditing Stands“

„Combined Assurance: One Language,
One Voice, One View“

„Who Owns Risk? A Look at Internal
Audit’s Changing Role“
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KASULIKKU JA HUVITAVAT LUGEMIST
Eesti Haigekassa siseauditist

Siseauditeerimisel

on

osakonnas

aluseks

siseauditi pikaajaline strateegia, Haigekassa
Autor:

Erly

Feld,

Eesti

Haigekassa

juhtiv

arengukava ja riskimaatriks ning osakonna iga-

siseaudiitor, ESAÜ liige

aastane tegevusplaan. Vajadusel on olemas
valmisolek nõuandvate töövõttude operatiivseks

Eesti Haigekassa (EHK) on avalik-õiguslik
organisatsioon,

mis

korraldab

ravikindlustust.

Haigekassa

läbiviimiseks.

riiklikku
on

Auditeid teostatakse Siseauditi Käsiraamatu

tagada ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkus

kohaselt, mida ajas regulaarselt arendatakse.

ning inimestele tervishoiuteenuste, ravimite,

Valdavalt

meditsiiniseadmete

kompleksauditid,

ja

ülesandeks

rahaliste

hüvitiste

kättesaadavus.

on

siseauditid
mis

kõik

ühendavad

nö
endas

erinevate auditiliikide elemente. Aeg-ajalt tuleb
siiski ette ka ainult ühte või teist liiki siseauditeid,

Nii üleriigiline keskne haigekassa kui haigekassa

näiteks tulemusauditeid.

siseauditi funktsioon loodi aastal 2001. Alguses ei
osanud ilmselt keegi arvata, kuhu ja kuidas asjad

Kuna

liikuma hakkavad, kuid tänaseks on haigekassa

kvaliteedijuhtimissüsteemi

siseaudit välise kvaliteedihindamise edukalt

9001:2008 ning siseauditi funktsioonil on olemas

läbinud juba kolmel korral (2005, 2010, 2015).

juhtimissüsteemide siseaudiitori kompetents, on

Kuigi haigekassa on regulatiivsel tasandil hästi
korrastatud ning toimiv organisatsioon, on ta

Haigekassas

järgitakse
standardit

ISO

audititesse

integreeritud

kvaliteedijuhtimissüsteemi

rakendamise

kontrollitoiminguid.

siiski pidevas arengus ja ootab sama ka oma
siseaudiitoritelt. Tervishoiusüsteemi valdkonna-

Siseauditeid viiakse osakonnas läbi peamiselt

ja

töö

üksinda ja iseseisvalt, kuid taustajõuna ollakse

haigekassas ühelt poolt huvitavaks, teiselt poolt

alati üksteisele meeskonnana abiks ning toeks.

pidevat enesearendamist eeldavaks.

Välja

nüansirohkus

Haigekassa

muudab

siseauditi

siseaudiitori

osakond

on

kujunenud

ka

mõningane

spetsialiseerumine, ent üldine suund oskuste

on

arendamisel on selline, et kõik oleksid piisavalt

kolmeliikmeline. Praegu töötavad osakonnas

pädevad ja laiahaardelised.

Reet Kambla, kes on osakonda juhtinud alates
2001. aastast; Erly Feld, kes liitus osakonnaga

Haigekassa põhiväärtusteks on Edumeelsus,

2009. aastal ning Tõnis Toome, kes asus tööle

Hoolivus ning Koostöö (kokkuvõttes EHK).

aastal 2013.

Haigekassa logol on kujutatud kilpkonna, mis on
paljudes kultuurides pikaealisuse ja eesmärkide

Funktsionaalselt allub siseaudit Haigekassas

poole püüdlemise sümboliks.

Auditi Komiteele, administratiivselt juhatuse
esimehele. See tagab sõltumatuse, samas aitab

Ka Haigekassa siseauditi osakond soovib kõigile

sulanduda

pikka iga ja järjekindlust eesmärkide poole

organisatsiooni

kui

ühtsesse

tervikusse.

püüdlemisel,

hoolivust

ning

koostööd igas eluvaldkonnas!
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edumeelset

