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X Riskijuhtimise AastakonverentsPöördumine

Olete oodatud osalema 08. mail 2015. a. Tallinnas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses toimu-
vale kümnendale Riskijuhtimise Aastakonverentsile „RISK – uus reaalsus”.

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.

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

Tänavune konverents on veel eriline selles suhtes, et me valime RISKIJUHI 2015. Sellega soovivad konve-
rentsi korraldajad tunnustada inimest või organisatsiooni, kes on riskijuhtimise vallas näidanud üles silma-
paistvaid tulemusi ning tänu kellele on meil turvalisem ja ohutum elada.

Kümme aastat, iga kevad, oleme Tallinna kokku kutsunud avaliku- ja erasektori inimesed, kes tegelevad 
organisatsioonides riskijuhtimisega.   Nende aastate jooskul oleme üritanud pakkuda sisutihedat ja mitme-
külgset programmi. Konverentsi korraldajad on tänulikud kõigile, kes on meie konverentsi külastanud ning 
eriline rõõm on sellest, kui Te olete saanud praktilisi juhiseid, kuidas oma igapäeva tööd edukamaks muuta. 

Usume, et selle aasta konverentsi programm pakub samuti palju huvitavat. Konverentsi üldpealkiri „RISK 
– uus reaalsus“ püstitab meie ees mitmeid olulisi teemasid, millega tuleb juba praegu tõsiselt tegelema ha-
kata. Arutleme küberruumis toimuvata ohtude üle. Võtame fookusesse maailma julgeoleku olukorra. Rää-
gime põhjalikult lennundusest ja lennuohutusest. Analüüsime majanduses ja rahanduses toimuvat ning 
arutame võimalike riskistsenaariumite üle. Kõne alla tulevad ka energiajulgeolekuga ja varustuskidlusega 
seotud teemad. Esimest korda oma programmis uurime ka kiiresti globaalselt kasvava ettevõtte personali-
poliitikat ja sellest tulenevaid riske. Ülioluline teema, mille võtame vaatluse alla on seotud meediaga ning 
seal valitsevatest riskidest.

Päeva lõpetame diskussioonipaneeliga, kus tippjuhid arutlevad teemal muutuv maailm – muutuvad riskid. 

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

Konverentsipäeva lõpus pakume juubelitorti, et üheskoos päeval omandatud teadmisi ja mõtteid  
vahetada.

Peatse kohtumiseni!

Swedbank
Marsh Kindlustusmaakler
KPMG Baltics
Riigikontroll
Siseministeerium
Eesti Pank
Corpore Konverentsid



X Riskijuhtimise Aastakonverents

TEEMA

„RISK – uus reaalsus”

 
EESMÄRK

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

 
TOIMUMISE AEG

08. mai 2015 kell 10.00 – 17.30

 
TOIMUMISE KOHT

Nordic Hotel Forum konverentsikeskus

 
AJAKAVA

09.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00-17.00 Konverents

 
OSAVÕTUMAKS

Tavahind 220 eur + km

 
SOODUSHIND 

Kui firmast osaleb 2 inimest on osavõtutasu 190 
eur + km inimese kohta; kui firmast osaleb 3-4 
inimest on osavõtutasu 160 eur + km inimese 
kohta; kui firmast osaleb 5 või enam inimest on 
osavõtutasu 130 eur+km inimese kohta 

 
OSAVÕTUMAKS SISALDAB

ühe konverentsipäeva  
konverentsimaterjalid  
lõunasöögi  
kohvipausid

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 faksige see numbrile 666 0611 või saatke 
informatsioon e-maili aadressile  
meelis.kopli@corpore.ee 

Samuti saab registreerida koduleheküljel  
http://corpore.ee/event/riskijuhtimise-aastakonverents/

 
REGISTREERIMISE TÄHTAEG

Viimane registreerimise tähtaeg on 03.05.2015

 
TASUMINE

Konverentsile registreerunutele väljastab arve 
Corpore Konverentsid OÜ 

 
LOOBUMINE

Kirjaliku loobumise puhul tagastatakse 50% 
osavõtutasust. Osavõtutasu ei tagastata, kui 
loobutakse pärast 03.05.2015

 
KORRALDAJAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

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

 
LISAINFORMATSIOON

Corpore Konverentsid OÜ

Telefon 666 0605 
http://corpore.ee/event/riskijuhtimise-aastakonverents/

 
TÖÖKEEL

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

Üldinformatsioon



X Riskijuhtimise AastakonverentsProgramm

Üldteema: „RISK – uus reaalsus“
08. mai 2015, Nordic Hotel Forum, konverentsisaal „Sirius“

Programm
I sessioon:

Moderaatorid:  Swedbank Eesti krediidi- ja operatsiooniriski divisjoni direktor Rait Pallo,  
Marsh Kindlustusmaakler AS juhatuse esimees Mart Mere

9.30-10.00  Osalejate registreerimine, hommikukohv

10.00-10.15 Avasõnad ja konverentsi sissejuhatus 
kooskõlastamisel

10.15-10.45 Ohud küberruumis 
Taimar Peterkop, Riigi Infosüsteemi Amet, peadirektor 

10.45-11.15 „Rahu või Raha” – maailma julgeolekupoliitika hetkeseis 
Esineja kooskõlastamisel

11.15-11.55 Lennuohutust mõjutavad tegurid ja suurimad riskid 
Mattias Kosemets, Lennuamet, lennundusohutusnõunik

11.55-12.00 Kuulutatakse välja Riskijuht 2015 

12.00-13.00 Lõuna

II sessioon: 

13.00-13.30 Risk – uus reaalsus või uus normaalsus? 
Robert Kitt, Swedbank Eesti juhatuse esimees 

13.30-14.00 Global Risk Report 2015 
Marsh – esineja kooskõlastamisel

14.00-14.30 Gaasi turukorraldus ja varustuskindlus Baltikumis 
Gregory Rubinchik, KPMG Baltics, Energeetika sektori juhtivnõustaja 

14.30-15.00 Kohvipaus

15.00-15.45 SÕNA ON RISK 
Mart Kadastik, Eesti Meedia nõukogu esimees

15.45-16.15 TransferWise’i tee e. kuidas 3x aastas kasvades efektiivseks jääda 
Alvar Lumberg, TransferWise, kliendirakenduste arendusjuht

16.15-17.00  Diskussioonipaneel: „Muutuv maailm – muutuvad riskid“

 Paneeli juht: Anvar Samost, BNS Grupp, juhatuse esimees

 Paneelis osalejad: Robert Kitt, Swedbank Eesti juhatuse esimees;  
Andres Trink, Merko Ehitus, juhatuse esimees; Madis Müller, Eesti Pank, asepresident;  
Taavi Veskimägi, Elering, juhatuse esimees 

17.00-17.30 Kokkuvõte ning loositakse osavõtjate vahel välja Hardo Pajula raamat  
„Majanduslik inimene ja poliitiline loom“

17.30-18.30 Juubelitort

•	 Konverentsil on eesti-inglise-eesti sünkroontõlge 
Korraldajal on õigus teha kavas muudatusi



X Riskijuhtimise AastakonverentsEsinejad

Mart Kadastik
Eesti Meedia nõukogu 
esimees

Alvar Lumberg 
TransferWise’i 
kliendirakenduste 
arendusjuht

Anvar Samost
BNS Grupp juhatuse 
esimees

kooskõlastamisel

Robert Kitt
Swedbank Eesti juhatuse 
esimees 

Gregory Rubinchik
Energeetika sektori 
juhtivnõustaja, KPMG 
Baltics

Taavi Veskimägi
Elering juhatuse esimees

Rait Pallo 
Swedbank AS krediidi- ja 
operatsiooniriski divisjoni 
direktor

Mart Mere 
Marsh Kindlustusmaakler 
AS juhatuse esimees

Taimar Peterkop
Riigi Infosüsteemide 
Agentuuri peadirektor

Esineja 
kooskõlastamisel

Mattias Kosemets
Lennuameti 
lennundusohutusnõunik

Andres Trink
Merko Ehitus juhatuse 
esimees

Madis Müller
Eesti Panga asepresident

Marsh – esineja 
kooskõlastamisel



X Riskijuhtimise Aastakonverents

Konverentsi tehnilise ettevalmistusega tegeleb Corpore Konverentsid OÜ.
Infotelefon 666 0605.

Konverentsist osavõtuks palume Teil registreeruda koduleheküljel  
http://corpore.ee/event/riskijuhtimise-aastakonverents/ 
või saata täidetud registreerimisleht faksile 666 0611. 

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

Registreerimisleht

08. mai 2015, X Riskijuhtimise Aastakonverents 2015

RISK – uus reaalsus

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

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

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

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

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

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

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

Palume tagastada täidetud registreerimisleht faksile 666 0611
või saata elektronposti aadressile meelis.kopli@corpore.ee

Lisainformatsioon: http://corpore.ee/event/riskijuhtimise-aastakonverents/, tel 666 0605

Registreerimine
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