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XII RISKIJUHTIMISE AASTAKONVERENTSPöördumine

Olete oodatud osalema 05. mail 2017. a. Tallinnas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses toimu-
vale kaheteistkümnendale riskijuhtimise aastakonverentsile „Riskijuhtimine on TÄHTIS“

Konverentsi eesmärk on teadvustada riskijuhtimise rolli ning suurendada selle tähtsust Eesti ühiskonnas ja 
ettevõtluses. Konverents on koht, kus osalejad saavad ülevaate praktilistest ja teoreetilistest võimalustest 
riskide maandamisel, ennetamisel ja juhtimisel. Kirjeldame riskijuhtimise keerukust meie majandus- ja 
õigusruumis ning jagame rahvusvahelist kompetentsi.

Kaheteistkümnendat aastat järjest toimuv konverents on pikaajaline traditsioon, kus kohtuvad avaliku ja 
erasektori esindajad, et üheskoos arutada riskijuhtimise kõige aktuaalsemate teemade üle. 

Kolmandat aasta järjest annavad korraldajad välja tiitli RISKIJUHT 2017. Sellega soovivad korraldajad tun-
nustada inimest või organisatsiooni, kes on riskijuhtimise vallas näidanud üles silmapaistvaid tulemusi ning 
tänu kellele on meil turvalisem ja ohutum elada. Eelmisel aastal sai selle auväärse tunnustuse osaliseks 
Päästeamet. 

Elu meie ümber muutub ning muutuvad nii ühiskonnad kui ka organisatsioonid. Selle kõigega kaasnevad 
ka uued riskid, millele tähelepanu pöörata. Riskide juhtimine on muutunud oluliseks osaks meie igapäeva-
tegevuses. Loodame Teile läbi tänavuse konverentsi programmi pakkuda palju sisukaid ettekandeid, mis 
ehk teeb tuleviku vähem ettearvamatuks. Konverentsi üldpealkiri „Riskijuhtimine on TÄHTIS“ – sai valitud 
just seetõttu, et veelkord meelde tuletada ja rõhutada pealtnäha lihtsat tõdemust, et riskijuhtimisega tuleb 
tegeleda iga päev ning teadvustada selle osatähtsust meie igapäeva otsustes ja käitumises. Sellest, kuidas 
me riske hindame ja juhime sõltub paljude ametite ja organisatsioonide edukus. Riskide ennetamine saab 
olema võtmeküsimus lähitulevikus.

Konverentsil tulevad vaatluse alla elutähtsate teenuste ristsõltuvus ja tarneahelate turvalisus ning selle mõju 
majandusele. Anname ülevaate küberruumis toimuva üle ning hindame võimalikke uusi riske. Arutleme, 
millised on suurimad väljakutsed elanikonna kaitse korral. Olulisel kohal programmis on ka riskijuhtimine 
pangandus-, kindlustus- ja infotehnoloogiasektoris. Pikemalt peatume ka ettevõttete valitsemise teemadel 
ning arutleme juhatuse ja nõukogu rollide üle. 

Konverentsile on oodatud kõik, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku riskijuhtimisega ning soovivad anda 
oma panuse selleks, et me kõik elaksime turvalisemas ühiskonnas. 

Peatse kohtumiseni!

Swedbank
Marsh Kindlustusmaakler
KPMG Baltics
Siseministeerium
Eesti Pank
Corpore Konverentsid
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TEEMA

„Riskijuhtimine on TÄHTIS“

 
EESMÄRK

Konverentsi eesmärgiks on teadvustada 
riskijuhtimise rolli ning tõsta selle tähtsust Eesti 
ühiskonnas ja ettevõtluses üldisemalt. Anda 
ülevaade erinevatest praktilistest ja teoreetilistest 
võimalustest riskide maandamise, hindamise, 
ennetamise ja juhtimise osas. Kirjeldada 
riskijuhtimise keerukust meie majandus - ja 
õigusruumis. Käsitleda riskijuhtimise erinevaid 
aspekte ning pakkuda välja kasulikke lahendusi ja 
anda edasi rahvusvahelisi kogemusi. 

 
TOIMUMISE AEG

05. mai 2017 kell 10.00 – 17.00

 
TOIMUMISE KOHT

Nordic Hotel Forum konverentsikeskus

 
AJAKAVA

09.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv 
10.00-17.00 Konverents

 
OSAVÕTUMAKS

Tavahind 260 eur + km

 
SOODUSHIND 

Kui firmast osaleb 2 inimest on osavõtutasu  
230 eur + km inimese kohta;  
kui firmast osaleb 3 ja rohkem inimest on  
osavõtutasu 190 eur + km inimese kohta 

 
OSAVÕTUMAKS SISALDAB

ühe konverentsipäeva  
konverentsimaterjalid  
lõunasöögi  
kohvipausid 
tõendit 7 CPE punktiga

SIHTGRUPP

Ettevõtjad/tippjuhid, riskijuhid, finantsjuhid, kesk-
astmejuhid, audiitorid, analüütikud, konsultandid 
ning ametnikud. Oodatud on kõik, kes antud 
teema osas huvi tunnevad ja diskussioonis kaasa 
soovivad rääkida.

 
REGISTREERIMINE

Registreerimiseks täitke palun registreerimisvorm 
ning faksige see numbrile 666 0611 või saatke 
informatsioon e-maili aadressile meelis.kopli@
corpore.ee 

Samuti saab registreerida koduleheküljel  
www.corpore.ee

 
REGISTREERIMISE TÄHTAEG

Viimane registreerimise tähtaeg on 01.05.2017

 
TASUMINE

Konverentsile registreerunutele väljastab arve 
Corpore Konverentsid OÜ

 
LOOBUMINE

Kirjaliku loobumise puhul tagastatakse 50% osa-
võtutasust. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobu-
takse pärast 01.05.2017
 
KORRALDAJAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

Swedbank, Marsh Kindlustusmaakler,  
KPMG Baltics, Siseministeerium, Eesti Pank ja 
Corpore Konverentsid 
 
LISAINFORMATSIOON

Corpore Konverentsid OÜ
Telefon  666 0605 
www.corpore.ee

 
TÖÖKEEL

Eesti ja inglise keel  
(sünkroontõlge eesti-inglise-eesti keel)

Üldinformatsioon
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Üldteema: Riskijuhtimine on TÄHTIS
5. mai 2017, Nordic Hotel Forum, konverentsisaal „Sirius“

Programm

I sessioon:
Moderaatorid:  Kilvar Kessler, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees ja  

Mart Mere, Marsh Kindlustusmaakler AS juhatuse esimees 

9.30-10.00 Osalejate registreerimine, hommikukohv

10.00-10.15 Avasõnad ja konverentsi sissejuhatus 
Sven Sester, rahandusminister 

10.15-11.00 Elutähtsad teenused – ristsõltuvus ja tarneahelate turvalisus ning selle mõju 
majandusele 
Hannes Kont, Siseministeeriumi asekantsler 

11.00-11.30 Riskid küberruumis – küberturvalisuse tulevik 
Taimar Peterkop, Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor

11.30-12.00 Elanike kaitsmine kriiside korral – tänased väljakutsed
 Margo Klaos, Riigikantselei, elanikkonnakaitse rakkerühma juht

12.00-12.05 Kuulutatakse välja Riskijuht 2017 

12.05-13.00 Lõuna

II sessioon:

13.00-13.30 Kuidas muutuvad riskid kujundavad panga riskijuhtimise strateegiat 
Helo Meigas, Swedbank Grupi riskijuht 

13.30-14.00 Cyber risk: Your new FIRE! 
Jean Bayon de La Tour, Cyber Development Leader – Continental Europe MARSH

14.00-14.30 Loov ja riskiteadlik IT-juht/infoturbejuht 
Pauli Wihuri, KPMG Finland, Advisory Senior Manager

14.30-15.00 Kohvipaus

15.00-15.30 Valitsemiskultuuri nõrkused siseaudiitori silmade läbi 
Taavi Saat, Eesti Siseaudiitorite Ühingu liige; Eesti Raudtee AS riskijuhtimise ja siseauditi 
osakonna juhataja; Riigi Kinnisvara AS ja Rahvusringhäälingu auditikomiteede liige

15.30-16.00 Ettevõtte nõukogu roll riskijuhtimises 
Rytis Ambrazevicius, Baltic Institute of Corporate Governance, president

16.00-16.45  Diskussioonipaneel: Ettevõtte valitsemine – nõukogu ja juhatuse vastutus ja riskid 
Paneeli juht: Aavo Kokk, OÜ Catella Corporate Finance, partner 
Paneelis osalejad:  Merike Saks, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler;  
Andres Trink, Merko Ehitus juhatuse esimees; Aivo Adamson, Starman Grupi juhatuse 
esimees; Peeter Tohver, Interim Agentuur/Velström Vallner Tohver juhatuse liige ja partner 
ning Nordica AS nõukogu esimees

16.45-17.00 Kokkuvõte ning osavõtjate vahel loositakse välja Swedbanki poolt välja antud raamat  
„TULEVIKU MAJANDUS“, autor Alec Ross

Konverentsil on eesti-inglise-eesti sünkroontõlge
Korraldajal on õigus teha kavas muudatusi
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Cyber Development 
Leader – Continental 
Europe MARSH

Pauli Wihuri
KPMG Finland, Advisory 
Senior Manager

Sven Sester
Rahandusminister

Taimar Peterkop
Riigi Infosüsteemi Ameti 
peadirektor

Taavi Saat 
Eesti Raudtee As  
riskijuhtimise ja siseauditi 
osakonna juhataja

Rytis Ambrazevicius
Baltic Institute of 
Corporate Governance, 
president

Helo Meigas
Swedbank Grupi riskijuht 
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Rytis Ambrazevičius
President at Baltic Institute of Corporate Governance

Rytis Ambrazevičius has about 20 years of experience in top level positions at various 
international and local companies, including  Omnitel (now Telia Lietuva, part of the 
Telia group), Mandatum Life Baltics, Sampo Life (Lithuania), Falck Security (now G4S) 
and SBA Group.

For the last 10 years, he held different positions in the boards of directors at numerous 
businesses, including Sampo group companies, Baltik Vairas and Klaipėdos nafta. 
Currently he is an independent board member and chairman at EPSO-G, Lithuanian 
state owned energy holding company, which is a shareholder of natural gas, electricity 
transmission operators and other energy sector companies.

Rytis graduated with honours from Kaunas Technology University (Mechanical 
engineering), from International Business School at Vilnius University  
(BSc Management and Business Administration and MBA International trade). He also 
graduated from the BICG in 2012 (professional board member certificate) and in 2013 
(chairperson’s certificate).

Jean BAYON DE LA TOUR
Cyber development Leader – Continental Europe
Cyber expert

Jean Bayon de La Tour is the Cyber Development Leader for Continental Europe since 
2016, November 1st. 

Before, Jean was responsible for Cyber Risks Development in France. 

He joined Marsh in 2012 and was in charge of dedicated insurance programs (D&O, PI, 
Crime, Cyber) for large financial institutions (banks, insurers, asset managers, Private 
equity, brokers) and stock exchanges.

Before joining Marsh, he worked three years at the Group Internal Audit (“Inspection 
Générale”) of Crédit Agricole & 3 year in the private banking sector at HSBC France.

Education: EDHEC BUSINESS SCHOOL, Paris, France  
(accredited EQUIS, AACSB & AMBA) 
�	Master in corporate and capital market finance 
�	Apprenticeship at HSBC France

Välisesinejate CV

Pauli Wihuri 
KPMG Finland, Advisory Senior Manager 

Pauli works as a Senior Technology Advisory Manager at KPMG and has 30+ years 
experience in technology, information, risk and security. He has developed, established, 
done and lead IT risk management practice in an international  corporation for several 
years. Lately he has been engaged in advisory and consultancy roles in digitalization & IT 
transformation and cyber risk & security related client engagements.
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Konverentsi tehnilise ettevalmistusega tegeleb Corpore Konverentsid OÜ.
Infotelefon 666 0605.

Konverentsist osavõtuks palume Teil registreeruda koduleheküljel  
http://www.corpore.ee/event/riskijuhtimise-aastakonverents/ 

Pärast registreerimislehe saabumist saadab Corpore Konverentsid OÜ Teile
osavõtu kinnituse ning arve konverentsi eest.

Registreerimisleht

5. mai 2017, XII Riskijuhtimise Aastakonverents 2017

Riskijuhtimine on TÄHTIS

EES- JA PEREKONNANIMI: .........................................................................................................................

ETTEVÕTE: ......................................................................................................................................................

AMET: ...............................................................................................................................................................

AADRESS: ........................................................................................................................................................

TELEFON: ........................................................................................................................................................

FAKS: ................................................................................................................................................................

E-POST: ............................................................................................................................................................

Palume tagastada täidetud registreerimisleht  
elektronposti aadressile meelis.kopli@corpore.ee

Lisainformatsioon: www.corpore.ee, tel 666 0605

Registreerimine



 


