Miten kevätseminaari 2018 meni, noin niinku palautteen perusteella?

IIAn seminaaritoimikunta kiittää ja kumartaa! Hymyilee, kun yli puolet vastaajista tykkäsi, että
vuoden 2018 kevätseminaari oli muita vastaavia tapahtumia parempi ja 67 % ilmoitti osallistuvansa
todennäköisesti myös syysseminaariin. Mutta haluu olla paree. Kas, kun 44 %:lle vastaajista
seminaarin anti oli suurin piirtein samanlaista kuin muissakin vastaavissa tapahtumissa - ja AUTS! - 3
%:lle se oli huti. Jotain tarttis siis tehrä. Ottaa palautteesta vaarin!

Mitä seminaarista haetaan? Lähes poikkeuksetta tuoretta alan tietoa. Kiitosta sai Tomi Sepän ja
Markus Vuorimaan ajankohtainen ja piristävän visuaalinen esitys sisäisen tarkastuksen
tulevaisuudesta IIAn ja Deloitten globaalin tutkimuksen valossa. Samoin Stephen Fostersin
puheenvuoro ketterästä tarkastuksesta (Agile Audit), ja Hanna Melginin ja Joonas Värtisen esitys
data-analyyseista (Data Analytics). Näitä aiheita syvennetään syksyllä. Kun mukaan otetaan vielä
ohjelmistorobotiikka (RPA), tekoäly (AI) ja RegTech sisäisen valvonnan tukena, ollaan monella tapaa
uuden äärellä. Eikä unohdeta vastuullisuutta. Veikkaan, että senkin viimeinen myyntipäivä on
kaukana tulevaisuudessa.

Esityksiä, jotka herättävät mielenkiinnon. Philip Aminoffin ja Anu Nissisen esityksiä kuunneltiin
herkällä korvalla. Hallitusammattilaisilla on kieltämättä taipumus nostaa sykettä. Sen varaan
lasketaan myös syksyllä. Silloin vaihdetaan ajatuksia siitä, miten toisen ja kolmannen puolustuslinjan
työtehtävien, -välineiden ja -tulosten koordinointi tehostaa hallituksen työtä. Mukaan kannattaa siis
värvätä riskienhallinta ja compliance. Hintakaan ei ole este. Mitä useampi osallistuja organisaatiosta,
sitä alempi osallistumismaksu nuppia kohden. Voit myös nyppiä rusinat pullasta. Vaikka seminaari
kestää kaksi päivää, mikään ei estä osallistumasta vain toiseen niistä. Maailma on mahdollisuuksia
täynnä.

Käytännönläheisiä esimerkkejä, joita soveltaa omassa työssä. Niitä löydettiin Sanna-Mari Luurin
tavasta tehdä konsultatiivista tarkastusta. Samoin Jelena Kozlowskan tavasta käyttää COSO ERM viitekehystä sisäisen valvonnan arvioinnissa. Ei liene sattumaa, että molemmilla on kokemusta
tarkastamisesta. Janoamme vertaistukea. Ilmoittaudu puhujaksi tai paljasta tarkastajakollega, jota
haluaisit kuulla!
Jatkoa etiikkalinjalle, jonka Karri Sunnarborg ansiokkaasti avasi. Ilman muuta. Syksylle on
suunnitteilla digitaalista etiikkaa, roboetiikkaa. Kun kyse ei ole enää siitä, mitä koneet voivat tehdä,
vaan mitä niiden annetaan tehdä. Lisäksi hyve-etiikkaa, joka pelastaa organisaation tyhjältä
arvopuheelta. Ääneen päästetään visionäärisyys, kokemus ja vahva näkemys. Tarjolla on siis myös
jatkossa muutakin kuin ne kaksi eettistä CPE-pistettä, joita IIAn sertifikaattien ylläpito edellyttää.
Luentoja, joista jokainen on kuultava. Silloinkin, kun ne ovat päällekkäisiä ja toisesta on luovuttava.
Tähän pyritään. Jos ei muuten niin kiusallaan. Syysseminaariohjelma täsmentyy totuttuun tapaan
tuskallisen hitaasti, mutta varmasti. Edistymistä kannattaa seurata osoitteessa:
https://theiia.fi/events/syysseminaari-31-10-1-11-2018/
Luentomateriaali hyvissä ajoin etukäteen. Mieluusti kaikki se materiaali, joka esitetään
seminaarissa. Tough cookie. Äänesi kuuluu ja viestisi ymmärretään, muttemme ole varmoja,
kykenemmekö auttamaan. Luennoitsijoillakin on usein kovin monta palloa ilmassa. Kiire ja paniikki.
Esityksiä hiotaan viimeiseen asti. Ihan kaikkea screenillä vilautettua ei ehkä halutakaan jakaa. Mutta,
yritetään skarpata. On nimittäin kehityskohde, joka nousi esille useassa palautteessa ja usean
luennoitsijan kohdalla. Harmittaa sekä teitä että meitä.

Verkostoitumismahdollisuuksia. Totta. Verkostojen merkitys kasvaa. Ei siis unohdeta taukoja
esitysten välillä. Ei myöskään seminaari-illallista. Jää aikaa kohtaamisille samoista asioista
kiinnostuneiden kesken. Siitä syntyy hyvää. Ammatillista sparrausta ja vinkkejä, jopa työtarjouksia.
Niin, ja se illallismenu. Tavoitteeksi hyvä ruoka, parempi mieli.
Asiallisia puitteita. Tiloja, jotka löytyvät lähietäisyydeltä ja vaivatta. Hyvää äänentoistoa ja
äänieristystä. Toimivaa ilmastointia. Digitaalista viestiseinää, joka tarjoaa uudenlaisen tavan antaa
herättää keskustelua ja antaa välitöntä palautetta. Vaikkei vanhoista tavoista päästä eroon. Eikä
edes haluta. Puheenvuoroja jaetaan jatkossakin. Tasapuolisesti kaikille.
Muistakaa, että palaute on aina tervetullutta (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi). Ihmeitä teemme
hetkessä, mahdottomat asiat vievät vain vähän enemmän aikaa.
Älkää unohtako, että aikainen lintu nappaa madon. Onnistuu osoitteessa:
https://theiia.fi/events/syysseminaari-31-10-1-11-2018/
Tapaamisiin syysseminaarissa 31.10.-1.11.2018! Paikkana Radisson Blu Marina Palace Hotel.
Aurajoen varrella Suomen Turuus.
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