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Ühingu liikmed

1.
1.1

Vastavalt põhikirjale on Eesti Siseaudiitorite Ühingul (edaspidi ühing) asutaja-,

tegev-, üliõpilas-, au- ning toetajaliikmed (edaspidi liikmed).
1.2

Ühingu asutajaliikmeteks on ühingu asutajad. Asutajaliikmele kohalduvad samad

õigused ja kohustused nagu on tegevliikmetel.
1.3

Ühingu tegevliikmeks võivad olla hea mainega teovõimelised füüsilised isikud,

kes tegutsevad siseaudiitori kutsealal või on huvitatud siseauditeerimise valdkonnast,
tunnustavad Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (The Institute of Internal Auditors)
(edaspidi IIA) eetikakoodeksit ja rahvusvahelisi siseauditeerimise kutsetegevuse
standardeid (edaspidi standardid).
1.4

Ühingu üliõpilasliikmeks võivad olla kuni 25-aastased hea mainega teovõimelised

füüsilised isikud, kes õpivad kõrgkoolis (ka välismaal), orienteeruvad siseauditeerimise
valdkonnas, tunnustavad IIA eetikakoodeksit ja standardeid. Üliõpilasliikme staatuse
lõppemisest

peab

liige

esimesel

võimalusel

teavitama

ühingut

aadressil

info@siseaudit.ee.
1.5

Ühingu auliikmeks võivad olla isikud, kellel on silmapaistvaid saavutusi

siseauditeerimise valdkonna arendamisel. Auliikmelisuse küsimustes juhindutakse
ühingu auliikme statuudist.
1.6

Ühingu toetajaliikmeteks on juriidilised isikud, kes on huvitatud koostööst

ühinguga ja aitavad ühingu tegevusele aineliselt või tegudega kaasa.

1.7

Liikmed peavad vastama IIA poolt liikmetele esitatud nõuetele (Rules of Eligibility

for Membership), mis on kirjeldatud IIA dokumendis Board Policy Manual, mille kohaselt:
a.

kõik ühingu liikmed peavad olema IIA liikmed;

b.

CIA (Certified Internal Auditor) kutsetunnistuse omanikud on automaatselt
ühingu liikmelisuse nõuetele vastavad;

c.

ühingu liikmeks vastuvõtmise keeldumise aluseks ei saa olla isiku sugu,
usuline kuuluvus, seksuaalne orientatsioon, rass, rahvus või muu asjaolu,
mis ei ole seotud isiku kompetentsi või iseloomuga, välja arvatud need
asjaolud, mis on siseriikliku seadusandlusega kehtestatud.

2.

Liikmeks vastuvõtmine
2.1 Tegev- või üliõpilasliikmeks saamiseks tuleb isikul esitada ühingu juhatusele kirjalik
avaldus (sh ESAÜ liikme soovitus) ja oma CV. Allkirjastatud avaldus koos soovituse
ja CV-ga tuleb saata aadressile info@siseaudit.ee.
2.2 Tegev- või üliõpilasliikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus häälteenamusega,
otsus kantakse juhatuse koosoleku protokolli. Juhatus ei pea oma vastavat otsust
põhjendama.
2.3 Kui tegev- või üliõpilasliikmeks soovijal puudub ESAÜ liikme soovitus, otsustab
ühingu juhatus liikme vastuvõtmise kirjaliku avalduse ja CV põhjal.
2.4 Tegev- või üliõpilasliikme õigused ja kohustused omandab isik peale ühingu juhatuse
poolt sellekohase otsuse tegemist ja liikmemaksude tasumist (va punkt 5.5
alampunkt c).
2.5 Toetajaliige võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik. Toetajaliikme õigused ja
kohustused sätestatakse temaga sõlmitavas lepingus.
2.6 Uutele liikmetele edastatakse liikmeks vastuvõtmise kohta teavitus e-posti teel.

3.

Liikmelisuse peatamine
3.1 Ühingu liige võib igal ajal taotleda liikmelisuse peatamist kuni üheks aastaks,
lapsehoolduspuhkuse korral kuni tööle naasmiseni.
3.2 Liikmelisuse peatamiseks esitab liige ühingu juhatusele kirjaliku avalduse (posti või
e-kirja teel info@siseaudit.ee), milles toob välja liikmelisuse peatamise põhjuse ja
perioodi pikkuse. Ühingu juhatus teeb liikmelisuse peatamise otsuse ja see kantakse
juhatuse koosoleku protokolli.

3.3 Ühingu liikmelisuse võib peatada liikme või juhatuse algatusel juhul, kui liige on
ajutiselt

eemal

põhitööst

(lapsehoolduspuhkus,

ajateenistus

kaitsejõududes,

pikaajaline haigus, õppetöö või praktika välismaal, omaste hooldamine jne).
3.4 Liikmelisuse peatamise ajal kuvatakse liiget ühingu kodulehel liikmete nimekirjas
märkega „Liikmelisus peatatud“.
3.5 Liikmelisuse peatamise perioodil ei ole liikmel ühingu üldkoosolekul hääleõigust ning
ta ei saa kasutada liikmetele mõeldud hüvesid (va IIA hüved).
3.6 Liikmelisuse peatamise ajal säilib liikme IIA liikmelisus.
3.7 Liikmelisuse taastamiseks esitab liige lihtkirjaliku avalduse (posti või e-kirja teel
info@siseaudit.ee). Ühingu juhatus teeb liikmelisuse taastamise otsuse ja see
kantakse juhatuse koosoleku protokolli. Liikmelisuse taastamisel peab liige tasuma
liikmemaksu vastavalt punktile 5.

4.

Liikmestaatuse lõppemine
4.1 Liige võib ühingust igal ajal välja astuda.
4.2 Ühingust väljaastumiseks esitab liige ühingu juhatusele lihtkirjaliku avalduse (posti
või e-kirja teel info@siseaudit.ee). Ühingu juhatus teeb liikme väljaarvamise otsuse
ja see kantakse juhatuse koosoleku protokolli.
4.3 Ühingu juhatus võib liikme välja arvata juhul, kui:
a. liige ei ole õigeaegselt tasunud IIA-le ja/või ühingule liikmemaksu;
b. liige on eksinud ühiskonnas üldtunnustatud normide vastu;
c. liige ei täida ühingu põhikirjas liikmele ettenähtud kohustusi;
d. liige on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille
tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
4.4 Ühingust välja arvatud liikmele teatatakse viivitamatult e-kirja teel otsuse tegemisest
ja selle põhjus(t)est.
4.5 Ühingust väljaastunud ja väljaarvatud liikmele ei tagastata tema liikmemaksu.
4.6 Kui ühingust väljaastunud või väljaarvatud liige astub samal aastal uuesti ühingu
liikmeks, tuleb tal tasuda tavapärane liikmemaks.

5.

Liikmemaks
5.1 Liikmemaks koosneb kahest osast – ühingu liikmemaksust ja IIA liikmemaksust.
5.2 Ühingu liikmemaksu suuruse otsustab ühingu juhatus oma protokollilise otsusega.
IIA liikmemaksu osa suuruse kehtestab IIA.

5.3 Liikmemaksu periood on kalendriaasta ning liige tasub liikmemaksu kalendriaastaks
määratud ühekordse summana.
5.4 Ühing väljastab iga aasta alguses liikmetele arve jooksva aasta liikmemaksu kohta.
5.5 Uued liikmed peavad tasuma liikmemaksu tulenevalt liitumise kuupäevast järgmiselt:
a) liitumisel enne 1. juulit tuleb liikmel tasuda käesoleva majandusaasta ühingu ja
IIA liikmemaksud täies ulatuses;
b) liitumisel alates 1. juulist tuleb tasuda 50% käesoleva majandusaasta ühingu
liikmemaksu summast ning IIA liikmemaks täies ulatuses.
c) liitumisel

1

kuu

enne

majandusaasta

lõppu

liikmemaksu

käesoleva

majandusaasta eest tasuma ei pea. Ühingu liikmelisus tekib sellisel juhul
juhatuse otsusega liikmeks vastuvõtmise kohta.
5.6 Liikmelisuse peatamise korral on liige vabastatud ühingu liikmemaksu tasumisest,
kuid ta peab tasuma täies ulatuses IIA iga-aastast liikmemaksu.
5.7 Auliikmed ja üliõpilasliikmed on vabastatud ühingu liikmemaksu tasumisest, kuid
peavad tasuma täies ulatuses IIA iga-aastast liikmemaksu.

6.

Liikmete andmed

1. Ühing kogub ja säilitab liikmete andmeid liikmete andmebaasis.
2. Liikmete nimed, tööandjad ja omistatud sertifikaadid kuvatakse ühingu kodulehel
avalikus vaates.
3. Uute liikmete nimed ja e-posti aadressid edastatakse IIA-le, kes informeerib liikmeid
nende liikmenumbrist ning IIA liikmelisusega kaasnevatest õigustest ja kohustustest.
4. Liikmete andmete kaitsmist ja töötlemist reguleerib ühingu privaatsuspoliitika.

