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XIII RISKIJUHTIMISE AASTAKONVERENTSPöördumine

Olete oodatud osalema 04. mail 2018. a. Tallinnas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses toimu-
vale kolmeteistkümnendale riskijuhtimise aastakonverentsile „RISK & USALDUS“

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.

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

Neljandat aastat järjest annavad korraldajad välja tiitli RISKIJUHT 2018. 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 
Politsei- ja Piirivalveamet. 

Riskijuhtimise muutub aasta aastalt üha olulisemaks. Nii avalik kui ka erasektor pöörab järjest suuremat 
tähelepanu riskijuhtimisele. Pea igas organisatsioonis on inimene, kes vastutab riskijuhtimise eest, sest elu 
meie ümber muutub keerulisemaks ning riskijuhtimise kvaliteedist sõltub organisatsioonide edukus. 

Konverentsi üldpealkiri „RISK ja USALDUS“ - sai valitud just seetõttu, et väga palju meie igapäevatöös ja 
suhetes baseerub usaldusele. Usaldusest või usaldamatusest sõltub paljude organisatsioonide käekäik ja 
tulevik. Usaldust võita on raske, aga kaotada kerge. Riskijuhtimise üks rolle saab tulevikus olema just usal-
duse tugevdamine ning selle kaudu organisatsioonide konkurentsivõime tõstmine. 

Konverentsil tulevad vaatluse alla majanduses toimuv ning tehnoloogiasektori tulevik. Arutleme avatud 
ühiskonna suurimate riskide ja väljakutsete üle. Üle ega ümber ei saaga küberruumis toimuvate protsessi-
de hindamisest ning põhjalikumalt räägime andmeanalüütikast ning andmekaitsemäärusest riskijuhtimi-
se kontekstis. Konverentsipäeva lõpetab diskussioonipaneel, kus omaala tunnustatud eksperdid arutlevad  
küberturvalisuse tuleviku 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

 „RISK & USALDUS“

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

04. mai 2018 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 280 eur + km.

SOODUSHIND 

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

OSAVÕTUMAKS SISALDAB

ühe konverentsipäeva  
konverentsimaterjalid  
lõunasöögi  
kohvipausid 
tõendit 7 CPE punktiga

SIHTGRUPP

Ettevõtjad/tippjuhid, riskijuhid, finantsjuhid, 
keskastmejuhid, 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 saatke informatsioon e-maili aadressile 
meelis.kopli@corpore.ee. 

Samuti saab registreerida koduleheküljel  
www.corpore.ee.

REGISTREERIMISE TÄHTAEG

Viimane registreerimise tähtaeg on 30.04.2018.

TASUMINE

Konverentsile registreerunutele väljastab arve 
Corpore Konverentsid OÜ. 

LOOBUMINE

Kirjaliku loobumise puhul tagastatakse 50% 
osavõtutasust. Osavõtutasu ei tagastata, kui 
loobutakse pärast 30.04.2018.

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).

http://corpore.ee/event/riskijuhtimise-aastakonverents-2018/
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Üldteema: RISK ja USALDUS
04. mai 2018, Nordic Hotel Forum, konverentsisaal „Sirius“

Programm

I sessioon:

Moderaatorid:  Eva Vahur, Eesti Panga kommunikatsioonispetsialist ja  
Mart Mere, Marsh Kindlustusmaakler AS juhatuse esimees 

9.30-10.00  Osalejate registreerimine, hommikukohv

10.00-10.15 Avasõnad ja konverentsi sissejuhatus 
Ardo Hansson, Eesti Panga president 

10.15-11.00 Kas tugev majanduskasv saab jätkuda suuremate riskide kiuste? 
Tõnu Mertsina, Swedbanki peaökonomist 

11.00-11.30 Kuidas tehnoloogia muudab maailma – missugused on tehnoloogiasektori suurimad riskid? 
Tarmo Kärsna, Telia Eesti AS juhatuse liige ja ärikliendi üksuse juht 

11.30-12.00 Avatud ühiskonna suurimad riskid ja väljakutsed – politsei vaatenurgast.  
Eesti Euroopa Liidu eesistumisest saadud kogemus ja õppetunnid 
Elmar Vaher, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor

12.00-12.05 Kuulutatakse välja Riskijuht 2018

12.05-13.00 Lõuna

II sessioon: 

13.00-13.30 Eesti finantsteenuste sektori maine riskid
 Antony Dunkels, Kohtuvaidluste ja õigusosakonna direktor, Edelman (UK)

13.30-14.00 Kui äri muutub “avalikumaks” - millise riskipildiga peab ettevõte täna ja  
tulevikus arvestama? 
Thomas Marcadet, Finantsriskide divisjoni juht Kesk- ja Kagu-Euroopas, Marsh

14.00-14.30 Kas torm veeklaasis? Küberriskide globaalne ja regionaalne mõju majanduse arengule 
Toomas Vaks, Swedbanki küberriskijuht, Swedbanki riskijuhtimise üksus

14.30-15.00 Kohvipaus

15.00-15.30 Andmeanalüütika ja riskijuhtimine 
Tarmo Toiger, KPMG Baltics, keerukate arendusprojektide juht

15.30-16.00 Riskijuhtimine on edu võtmeks organisatsiooni uue andmekaitsemäärusega (GDPR)  
vastavusse viimisel 
Gustav Poola, Nortali tehnoloogia analüütik

16.00-16.45  Diskussioonipaneel: Küberturvalisuse tulevik 
Paneeli juht: Henrik Roonemaa, Geenius.ee uudisteportaali kaasasutaja  
Paneelis osalejad:  
Taimar Peterkop, Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor;  
Toomas Vaks, Swedbanki küberriskijuht;  
Andreas Meister, Telia Eesti AS riskijuht;

16.45-17.00 Kokkuvõte ning loositakse osavõtjate vahel välja Swedbanki poolt välja antud raamat  
„Keda usaldada“, autor Rachel Botsman

Konverentsil on eesti-inglise-eesti sünkroontõlge
Korraldajal on õigus teha kavas muudatusi
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Thomas Marcadet
Financial Lines Practice Leader for 
Central & South Eastern Europe of MARSH

Location
Vienna, Austria

Experience
After a first experience in derivatives sales with German and 
Austrian clients at BNP and Nomura, Thomas strengthened 
his risk skills working for the group audit of BPCE  - 2nd largest 
retail bank network in France. He joined Marsh in France 
in 2011 where he worked first as a Client advisor for banks, 
insurers and investment funds then as a Client Executive with 
a portfolio of clients mostly in the financial sector.
Since April 2017, Thomas is a regional Financial Lines Practice 
Leader for Central & South Eastern Europe.

Education & Qualifications
2009 – HEC Paris, MSc in Management, Finance Major

Languages
French – native speaker
German, English – professional fluency
Italian, Russian – intermediate skills

Antony Dunkels
Director of Litigation and Legal Affairs of Edelman

Antony is a UK-qualified barrister and a Director in 
Edelman’s Litigation and Legal Affairs practice, providing 
communications and reputation counsel to organisations and 
individuals. Antony transferred into communications in 2013 
and now specialises in litigation, banking regulation, disputes 
and issues management. He developed his expertise during 
an 11-year career at the criminal Bar and as a seconded lawyer 
at the Financial Conduct Authority, Enforcement division. 

Antony is a skilled public speaker and published expert on 
communications and reputation risk, measurement and 
mitigation. He has advised on complex, multi-jurisdictional 
litigation and on some of the most high-profile or significant 
disputes of recent years. He works closely with media and 
digital specialists, lawyers, business intelligence, corporate 
re-structuring, and other professional advisors to ensure the 
most favourable outcome for the client.
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Konverentsi tehnilise ettevalmistusega tegeleb Corpore Konverentsid OÜ.
Infotelefon 55 444 20.

Konverentsist osavõtuks palume Teil registreeruda koduleheküljel.  

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

Registreerimisleht

4. mai 2018, XIII Riskijuhtimise Aastakonverents 2018

RISK ja USALDUS

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 55 444 20

Registreerimine

http://corpore.ee/event/riskijuhtimise-aastakonverents-2018/
http://corpore.ee/event/riskijuhtimise-aastakonverents/


 


