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IIA VALDKONDLIK SEISUKOHT: 

MÕJUSA RISKIJUHTIMISE JA KONTROLLI KOLM KAITSELIINI 

SISSEJUHATUS 

21. sajandi äritegevuses ei ole ebatavaline nähtus, kui siseaudiitoritest, ettevõtte riskijuhtimise 

asjatundjatest, vastavuskontrolli töötajatest, sisekontrolli asjatundjatest, kvaliteediinspektoritest, 

pettuste uurijatest ning teistest riskijuhtimise ja kontrollispetsialistidest koostatud meeskonnad 

teevad koostööd, et aidata oma organisatsioonil riske juhtida. Kõigil nimetatud spetsialistidel on 

ainulaadne perspektiiv ja erioskused, mis võivad nende organisatsioonile väga väärtuslikuks osutuda. 

Aga riskijuhtimise ja kontrolliga seotud tööülesanded on üha sagedamini ära jaotatud eri osakondade 

ja üksuste vahel, seega tuleb neid hoolikalt koordineerida, tagamaks, et riskijuhtimise ja 

kontrolliprotsessid toimivad, nagu on ette nähtud. 

Aga pelgast erinevate riskijuhtimise ja kontrollifunktsioonide olemasolust ei piisa. Proovikiviks on 

spetsiifiliste rollide määramine ning mõjus ja tõhus koordinatsioon nende rühmade vahel, et 

kontrollides ei oleks lünki ega ebavajalikku kattuvust. Kohustused tuleb selgelt määratleda, et iga 

riskijuhtimise ja kontrolli töörühm mõistaks oma kohustuste piire ning oma rolli paiknemist 

organisatsiooni üldise riskijuhtimise ja kontrolli struktuuris. 

Panused on kõrged. Ilma sidusa ja koordineeritud lähenemiseta võib tekkida oht, et piiratud 

riskijuhtimise ja kontrolli ressursse ei kasutata mõjusalt ning olulisi riske ei tuvastata või juhita 

õigesti. Halvimal juhul võib riskijuhtimise ja kontrolli eri töörühmade vaheline suhtlus kujuneda 

pidevaks aruteluks selle üle, kelle töö on erinevaid ülesandeid täita. 

Probleem võib esineda igas organisatsioonis, olenemata sellest, kas kasutatakse formaliseeritud 

ettevõtte riskijuhtimise raamistikku või mitte. Kuigi riskijuhtimise raamistikud võimaldavad tuvastada 

riske, mida tänapäeva ettevõtted peavad juhtima, ei sisalda need üldjuhul juhiseid selle kohta, kuidas 

peaks organisatsioonis spetsiifilisi tööülesandeid jaotama ja koordineerima. 

Õnneks on tekkimas parimad tavad, mis aitavad organisatsioonidel olulisemaid riskijuhtimise alaseid 

tööülesandeid süstemaatiliselt delegeerida ja koordineerida. Kolme kaitseliini mudelis on esitatud 

lihtne ja mõjus viis, kuidas riskijuhtimise ja kontrolliga seotud suhtlust lihtsustada, selgitades 

olulisemaid rolle ja töökohustusi. Mudelis vaadeldakse ettevõtte tegevust värske pilguga, aidates 

tagada, et riskijuhtimise alased algatused oleksid pidevalt edukad ning mudel sobib kõigile 

organisatsioonidele, olenemata nende suurusest või keerukusest. Isegi formaliseeritud 

riskijuhtimisraamistiku või -süsteemita organisatsioonid saavad kolme kaitseliini mudeli abil muuta 

riskijuhtimist ja kontrolli selgemaks ning parandada riskijuhtimissüsteemide mõjusust. 
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ENNE KOLME KAITSELIINI: RISKIJUHTIMISE JÄRELEVALVE JA STRATEEGIA KOOSTAMINE 

Kolme kaitseliini mudelis tähistab esimene riskijuhtimise kaitseliin juhtimiskontrolli, teine kaitseliin 

hõlmab erinevaid juhtkonna loodud riskiohje ja vastavuskontrolli funktsioone ning kolmas kaitseliin 

on sõltumatu kindlustunde andmine. Igal liinil on organisatsiooni laiemas juhtimisraamistikus oma 

kindel roll. 
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Kohandatud ECIIA/FERMA kirjutisest „Suunised ELi 8. äriühinguõiguse direktiivi artikkel 41 kohta“ 

 

Kuigi kõrgemaid juhtorganeid ja tippjuhtkonda ei peeta selles mudelis kolme liini osaks, ei oleks 

riskijuhtimissüsteeme käsitlev arutelu täielik, kui esmalt ei arvestataks kõrgemate juhtorganite 

(nt nõukogu või teiste asjakohaste organite) ja tippjuhtkonna tähtsa rolliga. Kõrgemad juhtorganid ja 

tippjuhtkond on kaitseliinide peamised huvirühmad. Neil on parim positsioon, mis aitab tagada, et 

kolme kaitseliini mudel kajastuks organisatsiooni riskijuhtimise ja kontrolli protsessides. 

Tippjuhtkonnal ja kõrgematel juhtorganitel on ühine kohustus ja vastutus seada organisatsiooni 

eesmärke, määratleda strateegiad nende saavutamiseks ning luua valitsemisstruktuure ja -protsesse, 

et sihtideni jõudmisel esinevaid riske võimalikult hästi juhtida. Kolme kaitseliini mudelit saab kõige 

paremini rakendada organisatsiooni kõrgema juhtorgani ja tippjuhtkonna aktiivsel toel ja juhtimisel. 
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ESIMENE KAITSELIIN: KESKASTME JUHTKOND 

Kolme kaitseliini mudelis eristatakse kolme rühma (või liini), mis on seotud mõjusa riskijuhtimisega: 

 funktsioonid, mis võtavad ja juhivad riske; 

 funktsioonid, mis kontrollivad riske; 

 funktsioonid, mis annavad sõltumatut kindlust. 

Esimene kaitseliinina võtavad keskastme juhid riske ja juhivad neid. Nad vastutavad ka 

parendusmeetmete rakendamise eest ning tegelevad probleemidega protsessides ja kontrollides. 

Keskastme juhtkond vastutab mõjusa sisekontrolli tagamise ning riskijuhtimise ja kontrollitegevuste 

igapäevase elluviimise eest. Keskastme juhtkond tuvastab, hindab, kontrollib ja hajutab riske, 

juhtides asutusesiseste poliitikate ja protseduuride arendamist ning rakendamist ja tagades, et 

tegevused ühtiks eesmärkidega. Astmelise vastutusstruktuuri kaudu kujundavad ja rakendavad 

kesktaseme juhid üksikasjalikke protseduure, mis toimivad kontrollidena ja jälgivad, et töötajad 

tegutseksid vastavalt neile protseduuridele. 

Keskastme juhtkond toimib iseeneslikult esimese kaitseliinina, sest kontrollid on nende suuniste 

alusel süsteemidesse ja protsessidesse sisse kujundatud. Organisatsioonis peavad olema kehtestatud 

asjakohased juhtimis- ja järelevalvekontrollid, et tagada tegevuste nõuetele vastavus ning tõsta esile 

võimalik kontrollide mittetoimimine, ebapiisavad protsessid ja ootamatud sündmused. 
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TEINE KAITSELIIN: RISKIJUHTIMISE JA VASTAVUSKONTROLLI FUNKTSIOONID 

Ideaalses maailmas piisaks mõjusa riskijuhtimise tagamiseks võib-olla ainult ühest kaitseliinist. 

Tegelikkuses aga võib ainult üks kaitseliin tihti osutuda ebapiisavaks. Juhtkond loob erinevaid 

riskijuhtimise ja vastavuskontrolli funktsioone, et aidata kujundada ja/või jälgida esimese kaitseliini 

kontrolle. Spetsiifilised funktsioonid on eri organisatsioonides ja tegevusvaldkondades erinevad, aga 

tüüpilised teise kaitseliini funktsioonid on järgmised. 

 Riskijuhtimise funktsioon (ja/või komisjon) aitab kaasa ja jälgib, et keskastme juhtkond 

kasutaks mõjusaid riskijuhtimismeetodeid ning abistaks riskide omanikke võetava riski 

määratlemisel ja asjakohase riskiga seotud teabe esitamisel kogu organisatsioonis. 

 Vastavuskontrolli funktsioon jälgib erinevaid spetsiifilisi riske, näiteks kehtivate seaduste ja 

määruste järgimist. Selle ülesande puhul annab eraldiseisev funktsioon aru otse 

tippjuhtkonnale või mõne tegevusharu puhul otse kõrgemale juhtorganile. Ühes 

organisatsioonis on sageli mitmeid vastavuskontrolli funktsioone, mis vastutavad kindlate 

vastavuskontrolli valdkondade, näiteks tervishoiu ja ohutuse, tarneahela, keskkonna või 

kvaliteedijärelevalve eest. 

 Kontrolleri funktsioon, mis jälgib finantsriske ja finantsaruandlusega seotud küsimusi. 

Juhtkond loob need funktsioonid, tagamaks et esimene kaitseliin on õigesti kujundatud ja toimib, 

nagu on ette nähtud. Kõigil nimetatud funktsioonidel on esimese kaitseliini suhtes teatud sõltumatus, 

aga oma olemuselt on need juhtimisfunktsioonid. See tähendab, et lubatud on otsene sekkumine 

sisekontrolli ja riskisüsteemide muutmisse ja arendamisse. Seega on teisel kaitseliinil väga tähtis 

eesmärk, aga see ei saa juhtorganitele riskijuhtimise ja sisekontrolli kohta täiesti sõltumatut analüüsi 

pakkuda. 

Nimetatud funktsioonide kohustused erinevad sõltuvalt oma olemusest, aga võivad hõlmata 

järgmist: 

 Juhtkonna loodud poliitikate toetamine, rollide ja kohustuste määratlemine ning elluviidavate 

eesmärkide seadmine; 

 riskijuhtimisraamistike loomine; 

 teadaolevate ja tekkivate probleemide tuvastamine; 

 organisatsiooni kaudses (enesestmõistetavas) riskivalmiduses toimuvate muudatuste 

tuvastamine; 

 juhtkonna abistamine protsesside ja kontrollide loomisel, et juhtida riske ja lahendada 

probleeme; 

 riskijuhtimise protsesse käsitlevate juhtnööride andmine ja koolituste korraldamine; 

 keskastme juhtide poolt rakendatavatele mõjusatele riskijuhtimispraktikatele kaasa aitamine 

ja nende praktikate rakendamise seire; 

 keskastme juhtide hoiatamine esilekerkivate probleemide ning muutuvate regulatiivsete ja 

riskistsenaariumite eest; 

 sisekontrolli piisavuse ja mõjususe, aruandluse täpsuse ja täielikkuse, seaduste ja määruste 

järgimise ning puuduste õigeaegse kõrvaldamise järelevalve. 
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KOLMAS KAITSELIIN: SISEAUDIT 

Siseaudiitorid, kellel on organisatsioonis suurim sõltumatus ja objektiivsus, annavad kõrgemale 

juhtorganile ja tippjuhtkonnale kõikehõlmava kindlustunde. See sõltumatuse tase ei ole teisele 

kaitseliinile kättesaadav. Siseaudit annab kindlust, et ettevõtte valitsemine, riskijuhtimine ja 

sisekontroll on mõjusad, kontrollides muu hulgas esimese ja teise kaitseliini riskijuhtimise ja kontrolli 

alaste eesmärkide saavutamise meetodite mõjusust. Tippjuhtkonnale ja kõrgemale juhtorganile 

antav kindlus hõlmab tavaliselt järgmisi valdkondi: 

 erinevad eesmärgid, sealhulgas tegevuse tõhusus ja mõjusus, vara kaitse, aruandlusprotsesside 

usaldusväärsus ja terviklikkus ning seaduste, määruste, põhimõtete, kordade ja 

lepingutingimuste järgimine; 

 kõik riskijuhtimise ja sisekontrolli raamistiku osad, sealhulgas sisekontrollikeskkond; 

 kõik organisatsiooni riskijuhtimise raamistiku osad (st riskide tuvastamine, riskide hindamine ja 

nendele reageerimine), informatsioon ja teabevahetus ning seire; 

 kogu ettevõte, selle osakonnad, tütarettevõtted, tegevusüksused ja funktsioonid, sealhulgas 

äriprotsessid, nagu müük, tootmine, turundus, ohutus, kliendifunktsioonid ja põhitegevus, ning 

tugifunktsioonid (nt tulude ja kulude aruandlus, personal, sisseost, palgad, eelarvestamine, 

taristu- ja varahaldus, varude haldus ja infotehnoloogia). 

Professionaalse siseauditi üksuse loomine peaks olema kõigile organisatsioonidele kohustuslik 

valitsemisnõue. See on oluline nii suurtele ja keskmise suurusega kui ka väiksematele ettevõtetele, 

sest viimastes võib olla sama keeruline keskkond, aga vähem formaliseeritud ja tugev 

organisatsiooniline struktuur, et tagada valitsemis- ja riskijuhtimisprotsesside mõjusus. 

Professionaalse siseauditi üksuse loomine peaks olema kõigile organisatsioonidele kohustuslik 

valitsemisnõue. See on oluline nii suurtele ja keskmise suurusega kui ka väiksematele ettevõtetele, 

sest viimastes võib olla sama keeruline keskkond, aga vähem formaliseeritud ja tugev 

organisatsiooniline struktuur, et tagada valitsemis- ja riskijuhtimisprotsesside mõjusus. 
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Siseaudit panustab aktiivselt organisatsiooni mõjusasse valitsemisse, eeldusel, et teatud tingimused 

(nagu siseauditi sõltumatuse ja professionaalsuse soodustamine) on täidetud. Parim praktika on luua 

ja säilitada sõltumatu, pädevate töötajatega siseauditi funktsioon, mis hõlmab järgmisi nõudeid: 

 tunnustatud rahvusvaheliste siseauditi standarditega vastavuses olemine; 

 organisatsiooni piisavalt kõrgele tasemele aru andmine, mis võimaldaks tööülesannete 

sõltumatu täitmise; 

 aktiivne ja mõjus aruandlusliin kõrgema juhtorganini. 

 

VÄLISAUDIITORID, REGULAATORID JA TEISED VÄLISED ORGANID 

Välisaudiitorid, regulaatorid ja teised välised organid ei kuulu organisatsiooni, aga neil võib olla selle 

üldise valitsemis- ja kontrollistruktuuris tähtis roll. See kehtib eriti reguleeritud tegevusaladel, nt 

finantsteenuste või kindlustuse puhul. Regulaatorid kehtestavad mõnikord nõudeid, mis peaksid 

tugevdama organisatsioonisisest kontrolli, ning toimivad muudel juhtudel sõltumatu ja objektiivse 

osapoolena, aidates esimest, teist või kolmandat kaitseliini või nende osi nimetatud nõuete täitmisel. 

Kui välisaudiitorid, regulaatorid ja teised organisatsioonivälised organid on tõhusalt koordineeritud, 

saab neid pidada täiendavaks kaitseliiniks, andes kindlust organisatsiooni huvirühmadele, sealhulgas 

kõrgemale juhtorganile ja tippjuhtkonnale. 

Aga arvestades nende missioone ja tegevuse ulatust on nende kogutud riski käsitlev teave üldjuhul 

väiksemamahuline kui see, mis on saadud organisatsiooni kolme kaitseliini kaudu. 

 

KOLME KAITSELIINI KOORDINEERIMINE 

Et iga organisatsioon on ainulaadne ja konkreetsed olukorrad erinevad, ei ole kolme kaitseliini 

koordineerimisel üht õiget viisi. Riskijuhtimisfunktsioonide puhul kindlate tööülesannete määramisel 

ja koordineerimisel võib olla kasulik meeles pidada iga rühma peamist rolli riskijuhtimise protsessis. 

ESIMENE KAITSELIIN TEINE KAITSELIIN KOLMAS KAITSELIIN 
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Kõik kolm kaitseliini peaksid mingil kujul eksisteerima igas organisatsioonis, olenemata selle 

suurusest või keerukusest. Riskijuhtimine on tavaliselt kõige tugevam, kui on olemas kolm 

eraldiseisvat selgelt määratletud kaitseliini. Aga erandjuhtudel, mis tekivad eriti väikestes 

organisatsioonides, võib teatud kaitseliinid omavahel ühendada. Näiteks on juhtumeid, kus 

siseauditile on antud ülesandeks luua organisatsiooni riskijuhtimise või vastavuskontrolliga seotud 

põhimõtted ja/või seda tegevust hallata. Sellistel juhtudel peaks siseaudit kõrgemat juhtorganit ja 

tippjuhtkonda selgelt teavitama sellise ühendamise mõjust. Kui ühele isikule või osakonnale 

määratakse kaks kohustust, oleks kasulik, kui hiljem kaalutaks nende eraldamist ja kolme liini loomist. 

Olenemata sellest, kuidas kolme kaitseliini mudelit rakendatakse, peaksid tippjuhtkond ja kõrgemad 

juhtorganid selgelt esitama ootuse, et organisatsiooni igas riskijuhtimise ja kontrolli eest vastutavas 

rühmas tuleb teavet jagada ning tegevust omavahel koordineerida. Rahvusvaheliste 

siseauditeerimise kutsetegevuse standardite kohaselt peavad eriti siseauditi juhid jagama teavet ning 

koordineerima tegevust teiste siseste ja väliste kindlustandvate ja nõustamisteenuste osutajatega, et 

tagada nõuetekohane kaetus ja minimeerida tööde dubleerimist. 

 

SOOVITATAVAD PRAKTIKAD 

• Riskijuhtimise ja kontrolliprotsessid peaksid olema üles ehitatud kolme kaitseliini mudeli alusel. 

• Igat kaitseliini peaks toetama asjakohased poliitikad ja rollide määratlused. 

• Kõiki kaitseliine peaks õigesti koordineerima, et suurendada tõhusust ja mõjusust. 

• Eri kaitseliinide riskijuhtimise ja kontrolli funktsioonid peaksid jagama oma teadmisi ja teavet, et 

kõigil funktsioonidel oleks lihtsam oma rolle tõhusalt täita. 

• Kaitseliine ei tohiks ühendada ega koordineerida viisil, mis vähendab nende mõjusust. 

• Olukordades, kus eri kaitseliinide funktsioonid on ühendatud, tuleks kõrgemat juhtorganit 

vastavast struktuurist ja selle mõjust teavitada. Siseauditita organisatsioonides peaks juhtkond 

ja/või kõrgem juhtorgan oma huvirühmadele teada andma ja selgitama, et nad on mõelnud 

sellele, kuidas saada piisavat kindlust organisatsiooni valitsemise, riskijuhtimise ja 

kontrollistruktuuri mõjususe osas. 

 

Kõik kolm kaitseliini peaksid mingil kujul eksisteerima igas organisatsioonis, olenemata selle 

suurusest või keerukusest.  

Riskijuhtimine on tavaliselt kõige tugevam, kui on olemas kolm eraldiseisvat selgelt määratletud 

kaitseliini 
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Instituudist 

1941. aastal asutatud Siseaudiitorite Instituut on rahvusvaheline kutseühing, mille peakontor asub 

USAs Florida osariigis Altamonte Springsis. Siseaudiitorite Instituut on siseaudiitorite rahvusvaheline 

eestkõneleja, tunnustatud autoriteet ja juhtorganisatsioon, peamine kutseala propageerija ning 

täiendõppe pakkuja. 

Valdkondlikud seisukohad 

Valdkondlikud seisukohad on osa IIA rahvusvahelistest kutsetegevuse raampõhimõtetest 

(International Professional Practices Framework, IPPF) – kontseptuaalsest raamistikust, mis korraldab 

IIA ametlikke juhendmaterjale. Olles usaldusväärne ja globaalne standardiseadja, nõustab IIA kogu 

maailma siseauditi asjatundjaid, andes IPPFi raames kohustuslikke juhendmaterjale ja tungivalt 

soovitatavaid juhendmaterjale. Valdkondlikud seisukohad kuuluvad tungivalt soovitatavate 

juhendmaterjalide  hulka, s.t. nende järgimine ei ole kohustuslik, vaid tungivalt soovitatav. IIA 

kinnitab seda ametliku ülevaatus- ja heakskiitmisprotsessi kaudu. 

Valdkondlikud seisukohad on abiks paljudele huvitatud osapooltele, sealhulgas siseauditi ametiga 

mitte seotud inimestele, sest need aitavad mõista olulisi valitsemise, riskide või kontrolliga seotud 

küsimusi ning piiritleda siseauditi asjakohaseid rolle ja kohustusi. 

Siseaudiitorite Instituudi teised usaldusväärsed juhendmaterjalid on kättesaadavad veebilehel 

www.globaliia.org/standards-guidance. 

Vastutusest loobumine 

IIA Siseaudiitorite Instituut avaldab käesoleva dokumendi teavitaval ja harival eesmärgil. 

Juhendmaterjaliga ei anta üheseid vastuseid konkreetsetele üksikjuhtumitele, vaid need on mõeldud 

kasutamiseks üksnes üldise juhendina. Siseaudiitorite Instituut soovitab teil konkreetses olukorras 

küsida alati nõu sõltumatult eksperdilt. Siseaudiitorite Instituut ei kanna vastutust, kui tuginetakse 

üksnes käesolevale juhendmaterjalile. 
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