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Koolituskava 2020 

 

Kutsume ettevõtteid osa võtma töötubadest, mille eesmärk on käsitleda erinevate nurkade alt 
korruptsiooni ennetamist ning pettuseriski juhtimist ettevõttes. Sel sügisel pöörame erilist tähelepanu 
nendele tööriistadele, mille võimuses on vähendada kriisiolukorrast tulenevaid riske. Arutleme, kuidas 
pettustele ja väärkäitumisele võimalikult vara jälile jõuda, sisse seada head valitsemistava nii 
riigiosalusega kui eraettevõttes ning kuidas ära tunda ja ennetada ärikorruptsiooni. 

 

Asukoht: Technopolis konverentsikeskus, Ülemiste linnak, Tallinn 

Kõigi töötubade eest väljastatakse osalejate soovil tunnistus. 

 

9.09  Vihjeandmise meetmed ettevõttes 

- Millised on ELi vihjeandmise direktiivi nõuded ettevõtetele? 
- Millised on parimad praktikad vihjeandmise meetmete üles seadmisel ja 

tõhustamisel? 

Praktiliste näidetega töötuba viivad läbi: 

 Carina Paju, KVE tegevjuht 

 Erkka Jaakkola, Nordea pank, endine KVE juhatuse esimees 

  Aeg: kl 13:00-16:30 (3,5 h) 

 

28.10  Hea valitsemistava juurutamine riigi- ja eraettevõtetes  

I osa 

- Riigiosalusega ettevõtte juhtimine osaluspoliitika, hea ühingujuhtimise tava ja 
korruptsiooni ennetamise praktikate taustal  

- Kompetentse, korruptsioonivaba ja sõltumatu juhtimise saavutamine 

  Kogemusi jagavad: 

 Kaie Karniol, Rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja 

 Kaido Padar, riigiosalusega ettevõtete nimetamiskomitee esimees 

II osa 

- Mis on hea valitsemistava ettevõtte kontekstis? 
- Kuidas mõjutab kriisiolukord hea valitsemistava? 

  Kogemusi jagab: 

 Erik Sakkov, Country Manager Estonia at Baltic Institute of Corporate Governance 

  Aeg: kl 13:00-16:30 (3,5 h) 
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9.12  Ärikorruptsiooni olemus ja ennetamine 

  Korruptsioonivastase päeva puhul arutleme täpsemalt: 

- Kuidas erineb ärikorruptsioon avaliku sektori korruptsioonist? 
- Kuidas korruptsiooni erasektoris ennetada ja milliseid tööriistu selleks kasutada? 

Näiteid kohtulahenditest ja juhtumianalüüse viivad läbi: 

 Mati Ombler, PPA korruptsioonikuritegude büroo juht 

 Norman Aas, Soraineni advokaadibüroo vandeadvokaat 

Aeg: kl 13:00-16:30 (3,5 h) 

 

Osalemine 

Hind: 99€ üksikisik või 189€ ettevõtte pilet – saada kaks sobivat töötajat 

Terve koolituskavaga liitumine ühele inimesele 297€, ettevõttele 567€  

 

Liitumine terve koolituskavaga -10% kuni 15.08.2020 ehk 267€/510€. 

Liitumine terve koolituskavaga -20% kuni 15.08.2020 isikutele ja ettevõtetele, kes osalesid 09.12.2019 
konverentsil „Kala mädaneb peast ehk väärtusjuhtimine ettevõttes“ ehk 238€/454€. 

 

 

Registreeru SIIN. 
 

https://forms.gle/sjyTb338y5vQ56P3A
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