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Kogemus

• Magistrikraad informaatikas (Tartu Ülikool)

• Osalenud üle 150 ettevõtte IT arengus

– Vabariigi Presidendi Kantselei, infonõunik

– Riigikogu Kantselei, IT osakonna juhataja

– TÜ Kliinikum, informaatikateenistuse direktor

– Leego Hansson, juhtivpartner

• Leego Hansson

– IT juhtimise- ja konsultatsiooniettevõte

– Nõustab ettevõtteid infotehnoloogia efektiivsel 
rakendamisel

– Rollid: IT juht, IT arendusjuht, infoturbejuht
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Ärivajaduse ja IT 
hetkeolukorra 
hindamine
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Digiajastu eripära

• Füüsiline jõud ja osavus

• Tehnoloogia rakendamine

• Info kasutamine
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Üldised tehnoloogia trendid

• Andmeid on väga palju

• Asjade internet  (IoT)

• Alatine ühendus

• Pilvetehnoloogiate esiletung

• Sotsiaalsed võrgustikud

• Liidesed kasutajasõbralikumad

• Anonüümsuse ja privaatsuse vähenemine

• Teadmised ja nõu on käeulatuses
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Tehnoloogia võimalused

• Asukoha paindlikkus

– Asukoha vabadus

– Suurte vahemaade ületamine

• Ajaline paindlikkus

– Igal kellaajal

– Samaaegselt palju suhtlusi

• Automaatsuse võimaldamine

– Rutiinsete tegevuste teostamine

– Info edasiliikumine

• Informatsiooni töötlus

– Koondamine, säilitamine, arvutamine, järeldused
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Võimaluste ja vajaduste ballett

• Tehnoloogia aitab suurendada protsesside efektiivsust, 
tõsta jätkusuutlikkust ja teha informatsioonil põhinevaid 
teadlikumaid otsuseid

• IT strateegia lähtub äristrateegiast

• Strateegiline “muna ja kana”
– Selleks, et pakkuda IT valdkonna võimalustest tulenevaid 

lahendusi on vaja teada ettevõtte ärivajadusi ja arenguvisioone

– Selleks, et leida uusi elegantseid konkurentsieelist toovaid IT-
poolt toetatud ärilisi lahendusi, on vaja teada IT valdkonna 
võimalusi

• Digilahenduste üks olulisemaid soetamise kriteeriume on 
võime neid edukalt rakendada
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Ettevõtte juhi võtmeküsimused

1. Milline on minu IT meeskond?
– Sealhulgas koostööpartnerid

2. Milline on minu infosüsteem?

3. Milline on minu ettevõtte IT valdkonna 
3-5 aasta arenguplaan?

4. Kui asjatundlikult viin ma läbi IT 
valdkonna arendustegevusi?
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IT meeskond ja kompetentsid
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IT meeskonna ülesehitusIT meeskonna ülesehitus

Kasutajatugi
Kasutajate abistamine

Tööde registri haldamine
Rakenduste dokumentatsiooni haldamine
Tööjaamade riist- ja tarkvara haldamine

Kasutajatugi
Kasutajate abistamine

Tööde registri haldamine
Rakenduste dokumentatsiooni haldamine
Tööjaamade riist- ja tarkvara haldamine

IT juht
IT strateegia ja tegevuskava elluviimine

Juhtkonna nõustamine
Arendustööde juhtimine
IT meeskonna juhtimine
Andmeturbe juhtimine

IT juht
IT strateegia ja tegevuskava elluviimine

Juhtkonna nõustamine
Arendustööde juhtimine
IT meeskonna juhtimine
Andmeturbe juhtimine

Arendusprojekt

Tellija esindajad
Projektijuht, analüütik,
järelevalve, eksperdid
Sisseostetud teenus

Tellija esindajad
Projektijuht, analüütik,
järelevalve, eksperdid
Sisseostetud teenus

Arenduspartner
Tarnija, arendaja,
teenusepakkuja

Arenduspartner
Tarnija, arendaja,
teenusepakkuja

Töötaja

Legend

Tellija esindajaTellija esindaja KoostööpartnerKoostööpartner

IT audiitor
Nõuete vastavuse kontroll

IT audiitor
Nõuete vastavuse kontroll

Süsteemiülemad
Serverite ja serverlahenduste haldamine

 Keskse viirusetõrje haldamine
 Tagavarakoopiate süsteemi haldamine

 Arvutivõrgu haldamine

Süsteemiülemad
Serverite ja serverlahenduste haldamine

 Keskse viirusetõrje haldamine
 Tagavarakoopiate süsteemi haldamine

 Arvutivõrgu haldamine

Rakenduste tugi
Erirakenduse tugi, hooldus ja arendus

SyBase, MS Axapta, e-post, ...

Rakenduste tugi
Erirakenduse tugi, hooldus ja arendus

SyBase, MS Axapta, e-post, ...
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Infosüsteemi ülevaade
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Tavapärased infosüsteemi rakendused

• Põhitegevust toetavad 
rakendused

• Dokumendihaldus
• Failihaldus
• Majandustarkvara
• Personali- ja palgaarvestus
• Varahaldus
• Müügihaldus
• Kliendihaldus
• Aruandlus
• Grupitöö, e-post
• Projektihaldus

• Seadmete haldus
• Siseveeb, intranet
• Internetipangad
• Veeb
• Kasutajate haldus
• Töödehaldus
• Teadmushaldus
• Kiirsuhtlus
• Videovalvesüsteem
• Läbipääsusüsteem
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Põhitegevust toetavad rakendused

• Õppeinfosüsteem
• Tootmise juhtimine
• E-pood ja kliendiportaal
• Haiguslugude register
• Raamatute haldamine ja laenutuse haldus
• Lao- ja kassasüsteem
• Kütuse müügisüsteem
• Valimiste haldamine
• Hääletussüsteem
• Eelnõude menetluse süsteem
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Kolm tegevusfookust

• Infosüsteem peab laitmatult töötama

– Tagada olemasoleva infosüsteemi toimimine ja 
kasutajatugi

• Tagada areng

– Arendada süsteemi kooskõlas vajaduste ja 
tehnoloogiate muutumisega 

• Tulla toime avariide ja eriolukordadega

– Taastuda efektiivselt kriisiolukordadest
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Jätkusuutlikkuse tagamine

• Igapäevane käitumismudel?

– Asi on katki -> parandan ära -> asi on korras

– Asi on katki -> saan aru, mispärast -> parandan ära -> asi on 
korras

• Suur probleem on tavaliselt IT-lahenduste, seadistuste 
ja juurdepääsuõiguste dokumenteerimine

• Ettevõtte huvides tuleb saavutada olukord:

– Teadmus on hallatud nii, et teema, asjaajamine või projekt on 
päevapealt ülevõetav teise töötaja poolt

• Olemas on äritoimepidevuse plaan ja taasteplaanid
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Prioriteedid ja edutegurid

Prioriteedid

• Ettevõtte igapäevatöö õigeaegne 
toimimine

• Andmete usaldusväärsus ja täpsus

• Efektiivse kaugtöö võimaldamine

• IT valdkonna arengutegevuse 
süsteemsus

• Töökindel ja jätkusuutlik taristu

• Infoturbe riskide süsteemne haldus

• Teadmushalduse efektiivne 
korraldamine

• Tehnoloogiliste lahenduste 
efektiivne ja optimaalne kasutamine

Edutegurid

• Juhtkonna teadlikkus, toetus ja 
eestvedamine

• Strateegiline visioon infosüsteemi 
arengust

• Süsteemne arengute juhtimine

• Piisav ja jätkusuutlik finantseerimine

• Professionaalsed töötajad ja 
koostööpartnerid

• Tõhus koostöö IT üksuse ja teiste 
struktuuriüksuste vahel

• Jätkusuutlik dokumentatsioon ja 
süsteemne teadmushaldus



Kui on tahe, on ka võimalus!

Erkki Leego – juhtivpartner

(16/63)

Hetkeolukorra hindamine

• Leego Hansson metoodika:

– Koondada ja kirjeldada dokumentatsioon

– Tutvuda hetkeolukorraga

• Intervjuud, arutelud ja vaatlused

– Kirjeldada hetkeolukord

– Koostada arengusoovitused
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Analüüsi struktuur (näited)

Hetkeolukorra kirjeldus

1. Sissejuhatus
– Valdkondlik taust
– Hetkeolukorraga tutvumisel teostatud tööd

2. Kokkuvõtvad tähelepanekud ja järeldused
3. IT organisatsioon (hetkel)
4. Ettevõtte infosüsteemi ülevaade
5. Arengusoovid
6. IT põhidokumentatsioon
7. Ettevõtte IT-valdkonna tööprotsesside 

tugevused, nõrkused ja riskitegurid
– IT organisatsioon ja juhtimine
– Kasutajatugi
– Infosüsteemide arendamine
– Infrastruktuuri- ja töökohahaldus ning süsteemide 

monitooring
– Andmeturbe tagamine, andmete varundamine ja 

taastamine
– Rakendused ja teenused

Arengukava

1. Sissejuhatus

– IT strateegilised prioriteedid

– Edutegurid

2. Visioonid

– IT organisatsiooni visioon

– Infosüsteemi visioon

– Taristu visioon

– Kasutajatoe visioon

– Infoturbe visioon

3. IT valdkonna arengutegevused
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IT põhidokumentatsioon
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Legend:

+ Heal tasemel

- Puudulik

~ Vajab 
täiendamist
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Sagedased hindamise järeldused

• Infosüsteemi haldus ja kasutajatugi toimivad

• Infosüsteemi jätkusuutlikkus ei ole piisaval tasemel tagatud

– Puudub süsteemne IT juhtimine

– Infosüsteemi lahenduste dokumenteerimine on vähene

– Puudub süsteemne infoturbe haldus

– Arenduste juhtimise korraldus ei taga infosüsteemi rakenduste süstemaatilist 
arengut

• IT valdkonna arengute vastavus organisatsiooni arengueesmärkidele 
ja prioriteetidele ei ole tagatud

– Infosüsteem ei vasta ettevõtte tänastele ja tulevikuvajadustele 

– Puuduvad kehtiv IT arengukava ja aastapõhine tegevuskava

– Puudub selge arenduste planeerimise, prioriseerimise, elluviimise ja 
järelevalve töökorraldus
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Harjutus – ettevõtte IT 
küpsustaseme 
määratlemine
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COBIT küpsustasemed

0 - Absent • Complete lack of any recognisable
processes.

• The enterprise has not even recognised
that there is an issue to be addressed.

• Ettevõttes puuduvad
protsessid

• Ettevõttel puudub
teadlikkus
probleemidest

1 - Initial • There is evidence that the enterprise has
recognised that the issues exist and need
to be addressed.

• There are, however, nostandardised
processes; instead, there are ad hoc
approaches that tend to be applied on an
individual or case-by-case basis.

• The overall approach to management is
disorganised.

• Ettevõte on
probleemidest
teadlik

• Standardiseeritud
protsessid puuduvad

• Puudub süsteemsus
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COBIT küpsustasemed

2 -
Repetable

• Processes have developed to the stage where
similar procedures are followed by different
people undertaking the same task

• There is no formal training or communication of
standard procedures, and responsibility is left to
the individual

• There is a high degree of reliance on the
knowledge of individuals and, therefore, errors
are likely

• Olukordade
lahendamiseks 
on tekkinud 
protsessid

• Protseduurid pole 
kirjeldatud

3 – Defined • Procedures have been standardised and
documented, and communicated through training

• It is mandated that these processes should be
followed; however, it is unlikely that deviations
will be detected

• The procedures themselves are not sophisticated
but are the formalisation of existing practices

• Protseduurid on 
standardiseeritud 
ja 
dokumenteeritud

• Rakendamist ei 
kontrollita
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COBIT küpsustasemed

4 - Managed • Management monitors and measures 
compliance with procedures and takes 
action where processes appear not to be 
working effectively

• Processes are under constant improvement 
and provide good practice

• Automation and tools are used in a limited 
or fragmented way

• Protseduuride 
täitmist 
jälgitakse

• Protsesse 
uuendatakse 
pidevalt

5 - Optimised • Processes have been refined to a level of 
good practice, based on the results of 
continuous improvement and maturity 
modelling with other enterprises

• IT is used in an integrated way to 
automate the workflow, providing tools to 
improve quality and effectiveness, making 
the enterprise quick to adapt

• Protsessid on 
saavutanud 
efektiivsuse

• IT on loomulik 
ja märkamatu 
osa 
tööprotsessist
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Harjutus – IT küpsuse hindamine 

• Vali ettevõte

• Hinda ettevõtte IT küpsust COBIT-i mudeli 
järgi

• Kirjelda, mida peab tegema, et jõuda 
järgmisele tasemele
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Tarkvara hanke 
lähteülesande 
koostamine ja 
arenduse juhtimine
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Arenduse juhtimine

Põhialused:

• Selge ja 
mõõdetav 
lähteülesanne

• Professionaalsed 
koostööpartnerid

• Asjatundlik tellija 
osalus ja –
järelevalve

• Arendusprotsessi 
õige juhtimine

• Jätkusuutlik 
dokumentatsioon
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Agiilne- vs. koskarendus
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•Allikas: http://www.guerillaprojectmanagement.org/

•Koskarendus

•Allikas: Vikipeedia

• Kasutaja vajab prototüüpe!
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Arendusprotess

Arenduste juhtimise meeskond

Valdkonna juht

Projektijuht

Analüütik

Järelevalve

Kasutajad

Lähteülesande koostamine

Hanke läbiviimine

Analüütik Hankejuht

Arendusprojekti läbiviimine

Töörühmade liikmed

Tulemuse vastuvõtmine

Analüütik

KasutajadProjektijuht Arendajad

Eksperdid
Vajadusel täiendavad

eksperdid

Järelevalve

Projektimeeskond Töörühmade
liikmed

Projektijuht

Projektijuht

Juht-
rühm

Arendaja juht

Projektrühm

Projekti 
meeskond

IT juhtValdkonna spetsialist

Valdkonna spetsialist

IT juht

Analüütik

Tellija esindaja

Arendaja

Oma töötaja

Legend
Analüütik

IT juht

Põhialused:

– Selge ja mõõdetav 
lähteülesanne

– Professionaalsed 
koostööpartnerid

– Asjatundlik tellija 
osalus ja –
järelevalve

– Arendusprotsessi 
õige juhtimine

– Jätkusuutlik 
dokumentatsioon
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Vastutuse jaotus

• Projektijuht vastutab projekti edenemise eest ja 
teeb endast oleneva igas projekti etapis, et 
tulemus oleks hea ja õigeaegne. Ta koordineerib 
koostööd, et vajalikud tööd saaks õigeaegselt 
teostatud, vajadusel delegeerib ülesanded 
projektrühma liikmete vahel

• Juhtrühma ülesanne on tagada projekti 
järelevalve ja edenemine vastavalt projektiplaanile 
ning võtta vastu projekti põhimõttelisi otsuseid, 
kinnitada tulemusi ja dokumente
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Juhtrühma ülesanded

• Valida projekti läbiviimise korraldus
• Otsustada projekti eelarve
• Kinnitada tööd, ajakava ja nende muudatused
• Jälgida eelarvest kinnipidamist
• Jälgida ajaplaanist kinnipidamist
• Kinnitada vahearuanded
• Kinnitada tööde lõpptulemuse planeeritule 

vastavus
– Allkirjastada tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid 

• Lahendada osapoolte vahelised vaidlused
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Juhtimise väljakutsed

• Juhtrühma ei ole

• Juhtrühmal ei ole piisavalt aega või huvi

• Infopuudus või info üleküllus
– Pidev tunne, et ei hooma tervikut

– Visuaalsed tervikut kirjeldavad joonised üliolulised

– „Helikopteri vaate“ jätkusuutlikkus vajab spetsiaalset 
töökorraldust

• Otsuseid ei julgeta teha või tehakse pealiskaudselt
– Dilemma – kuna sekkuda ja kuna mitte sekkuda

– Hea projektijuhi vastu tekib „pime usaldus“
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Muutuste juhtimine ja sotsiaalne mõju

• Kirjelda uut süsteemi ja tema eeliseid
– Määratle võtmeisikud, eelised ja peamised eesmärgid

• Halda muresid ja võimalikke takistusi
– Näe ette töökohtade ja tööfunktsioonide muutusi

– Halda turvalisuse ja privaatsuse teemasid

– Väldi võimalikke pingeid

• Visanda arendusprotsess
– Esitle projekti ajakava

– Paku protsess otsuste langetamiseks

– Leia viis võtmeisikute kaasamiseks
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Analüüsi eesmärk

• Veenduda, et arendaja ja tellija on tellija 
äriprotsessidest ja vajadustest ühtemoodi aru 
saanud

• Ühiselt kokku leppida lahendus, kuidas 
päriselu äriprotsessid üle kanda infosüsteemi 
konteksti või olemasolevat lahendust 
täiendada
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Analüüsietapid

Esialgne ärivajadus ja 
mõjuanalüüs 

(Tellija)

Lähteülesanne

(Tellija & Analüütik)

Detailsemad 
arendusspetsifikatsioonid

(Analüütik, konsulteerib Tellijaga)
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Arendusvajaduse visandamine

• Eesmärk
– Mida me tahame saavutada?

– Kuidas see arendus meie elu paremaks teeb?

• Põhinõuded
– Millistele tingimustele peab tulemus vastama?

• Mõju hinnang
– Milliste kasutajate töö muutub? 

– Kuidas protsess muutub?

• Kasuanalüüs
– Hinnangud aja, finantside ja kvaliteedi muutustele
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Spetsifikatsiooni eesmärk

• Kirjeldada soovitud funktsionaalsus üheselt 
mõistetavas struktureeritud vormis

• Kirja pandud teadmust taaskasutada arenduse 
erinevates etappides:

– Arendaja loob funktsionaalsuse spetsifikatsiooni järgi

– Testija testib funktsionaalsust spetsifikatsiooni vastu

– Tellija võtab arenduse vastu spetsifikatsiooni alusel

– Spetsifikatsioon aitab süsteemidokumentatsiooni ja 
juhendite koostamisel
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Spetsifikatsiooni osad

Äriline lahendus

• Sissejuhatus
– Eesmärk
– Mõisted
– Skoop

• Seotud rollid ja kasutajad
• Nõuded

– Funktsionaalsed nõuded
– Mittefunktsionaalsed 

nõuded

• Kasutuslood
– Protsessid ja andmed

Tehniline lahendus

• Süsteemiloogika

• Andmebaas

• Kasutajaliides
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Visuaalne kasutuslugu

Tootmisettevõtte IT juhtimise võtmeküsimused  / 2018-03-06 / IT juhtimise teemahommik



Kui on tahe, on ka võimalus!

Erkki Leego – juhtivpartner

(39/63)

Rusikareeglid dokumenteerimisel

• Kogutud teadmised ja otsused ei tohi kaduma 
minna! 

• Mida pole kirjas, seda pole olemas!

• Tervik peab säilima, st. mis on tervik ja kus 
hetkel ollakse!
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Hea kasutatavuse omadused

1. Kerge õppida

2. Efektiivne kasutada

3. Kerge meelde tuletada

4. Vähe vigu

5. Meeldiv kasutada (fun)
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Harjutus – tarkvara 
hanke visiooni 
kirjeldamine
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Harjutus – hankeks valmistumine

• Valige ettevõtte oluline IT arendusvajadus

• Kirjeldage:

– Ärilise muutuse eesmärk

– Olulisemad tingimused ja nõuded

– Mõju töötajatele ja protsessidele

– Kasu muutuse tulemusest
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Infoturbe juhtimine
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„Teadmatus on õndsus“?
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Norse Attack Map

• http://map.norsecorp.com/#/

Tootmisettevõtte IT juhtimise võtmeküsimused  / 2018-03-06 / IT juhtimise teemahommik

http://map.norsecorp.com/



Kui on tahe, on ka võimalus!

Erkki Leego – juhtivpartner

(46/63)

Infoturbe väljakutsed

• Vajalikke andmeid ei saa kasutada

– Hävinevad, ei leia enam üles, ei pääse ligi

• Töövahendid on kasutamatud

– Arvuti on viiruse poolt aeglaseks muudetud

– Arvutid, serverid, programmid ei toimi

• Delikaatne informatsioon võõraste käes

– Piinlikud fotod, eravestlused, terviseinfo, mobiiltelefoni 
sisu - „kogu elu taskus“

• Infovargus

– Klientide andmebaas jm. ärisaladused

• Arvutikuriteod

– Krediitkaardipettused, ahistamine e-keskkonnas

• Seadused riigiti erinevad, aga võrk piirideta
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100% turvalisust ei ole olemas

• 9/11 terrorirünnak (11.09.01)
– Kaks 110-korruselist WTC hoonet ja hulk muid hooneid hävinenud, 18 

000 väikest äri hävinenud või ümber paigutatud
– Börsid (NYSE, ASE, NASDAQ) suletud 6 päeva
– Investeerimispank Cantor Fitzgerald L.P. kaotas 658 töötajat

• Societe Generale hiigelpettus (01/08)
– Jérôme Kerviel kauplemistehingud põhjustasid pangale 6 miljardit eurot 

kahju
– Süüdistus volitamata ligipääsus ja usalduse kuritarvitamises

• Lähis-Ida riikide interneti katkestus (01/08)
– Mitme veealuse kaabli katkemine põhjustas paljude Lähis-Ida riikide 

Interneti side kadumise 10 päevaks
– 80 milj. kasutajat häiritud (70% Egiptusest, 60% Indiast)

• UK MTA andmete kadumise intsident (10/07)
– Kaks Suurbritannia maksu- ja tolliameti arvutiketast kõikide lastetoetust 

saanud perede andmetega läks teekonnal ühest kontorist teise kaduma
– Intsident puudutab 25 milj. UK elanikku

• Küberrünnakud Eestis kevad 2007
– DOS rünnakud Eesti riigiasutustele ja pankadele

• NSA ülemaailmne pealtkuulamine (2013)
• Sony andmete vargus ja nende abil šantažeerimine (2014)
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Turbe strateegilised küsimused

• Mida on vaja kaitsta? 
– Miks on seda vaja kaitsta? Mis juhtub siis kui ei 

kaitse?

• Milliseid potentsiaalseid ebasoovitavaid 
tagajärgi me soovime vältida? 
– Millise hinnaga? Kui suurt katkestust võime me enne 

tegutsemist taluda?

• Kuidas me määratleme ja efektiivselt haldame 
jääkriski?
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The Art of Information Security Governance, Julia H. Allen, 2008, Qatar Information Security Forum
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Andmeturbe 3 põhikomponenti

1. Konfidentsiaalsus
• Andmete kättesaadavus ainult selleks volitatud isikule 

või tehnilisele vahendile

2. Terviklus
• Andmete õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse tagatus 

ning päritolu autentsus ja volitamatute muutuste
puudumine

3. Käideldavus
• Kasutamiskõlblike andmete õigeaegne ja hõlbus 

kättesaadavus selleks volitatud tarbijaile (isikutele või 
tehnilistele vahenditele)
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Andmete turvatasemed (nt. K2T3S1)

Andmete käideldavus (K):

K0 – töökindlus – pole oluline; jõudlus – pole oluline;

K1 – töökindlus – 90% (lubatud summaarne seisak nädalas ~ 
ööpäev); lubatav nõutava reaktsiooniaja kasv tippkoormusel –
tunnid (1÷10);

K2 – töökindlus – 99% (lubatud summaarne seisak nädalas ~ 
2 tundi); lubatav nõutava reaktsiooniaja kasv tippkoormusel –
minutid (1÷10);

K3 – töökindlus – 99,9% (lubatud summaarne seisak nädalas 
~ 10 minutit); lubatav nõutava reaktsiooniaja kasv 
tippkoormusel – sekundid (1÷10).

Andmete terviklus (T):

T0 – info allikas, muutmise ega hävitamise tuvastatavus ei ole 
olulised; info õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse kontroll pole 
vajalik;

T1 – info allikas, selle muutmise ja hävitamise fakt peavad olema 
tuvastatavad; info õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse kontroll 
erijuhtudel ja vastavalt vajadusele;

T2 – info allikas, selle muutmise ja hävitamise fakt peavad olema 
tuvastatavad; vajalik on info õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse 
perioodiline kontroll;

T3 – info allikas, selle muutmise ja hävitamise faktil peab olema 
tõestusväärtus; vajalik on info õigsuse, täielikkuse ja 
ajakohasuse kontroll reaalajas. 

Andmete konfidentsiaalsus (S):

S0 – avalik info: juurdepääsu teabele ei piirata (st lugemisõigus on kõigil huvitatutel, muutmise õigus on määratud tervikluse 
nõuetega);

S1 – info asutusesiseseks kasutamiseks: juurdepääs teabele on lubatav juurdepääsu taotleva isiku õigustatud huvi korral;

S2 – salajane info: info kasutamine on lubatud ainult teatud kindlatele kasutajate gruppidele, juurdepääs teabele on lubatav 
juurdepääsu taotleva isiku õigustatud huvi korral;

S3 – ülisalajane info: info kasutamine on lubatud ainult teatud kindlatele kasutajatele, juurdepääs teabele on lubatav juurdepääsu 
taotleva isiku õigustatud huvi korral. 
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Allikas: VV määrus 20.12.07 nr. 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem”. Vt. www.ria.ee/iske 
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Ohud, nõrkused, risk, meetmed

• Oht

– Süsteemi või organisatsiooni kahjustada võiva soovimatu 
intsidendi potentsiaalne põhjus

• Nõrkused

– Vara või vararühma nõrk koht, mida saab ära kasutada oht

• Risk

– Tõenäosus, et vaadeldav oht kasutab ära mingi vara või 
vararühma nõrkused, põhjustades varade kaotuse või kahjustuse

• Turvameede

– Riski kahandav teoviis, protseduur või mehhanism
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Ohud

• Füüsiline kahjustus
– Tuli
– Veekahjustus
– Saaste
– Suurem õnnetusjuhtum
– Seadmete või infokandjate hävimine
– Tolm, korrosioon, külmumine

• Looduslikest sündmustest tulenevad
– Klimaatilised nähtused
– Seismilised nähtused
– Vulkaanilised nähtused
– Meteoroloogilised nähtused
– Üleujutused

• Oluliste teenuste kaotus
– Õhu konditsioneerimise või veevarustuse süsteemi rike
– Elektritoite kadumine
– Sideseadmete rike

• Kiirgustest tingitud häired
– Elektromagnetiline kiirgus
– Soojuskiirgus
– Elektromagnetilised impulsid
– Ebausaldatavaist allikaist pärit andmed
– Riistvara manipuleerimine
– Tarkvara manipuleerimine
– Asukoha tuvastamine

• Teabe turvalisuse rikkumine

– Paljastavate parasiitsignaalide püük
– Kaugluure
– Pealtkuulamine
– Infokandjate või dokumentide vargus
– Seadmete vargus
– Kõrvaldatud infokandjate omastamine
– Paljastamine

• Tehnilised tõrked
– Seadme tõrge
– Seadme väär töö
– Infosüsteemi ummistus
– Tarkvara väär töö
– Infosüsteemi hooldatavuse rikkumine

• Lubamatud toimingud
– Seadmete volitamata kasutamine
– Tarkvara pettuslik kopeerimine
– Võltsitud või kopeeritud tarkvara kasutamine
– Andmete rikkumine
– Andmete ebaseaduslik töötlus

• Funktsioonide tõrked
– Kasutamisviga
– Õiguste väärkasutus
– Õiguste võltsimine
– Toimingute eitamine
– Töötajate kättesaadavuse tõrge
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Allikas: EVS-ISO/IEC 27005:2014
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Nõrkuste valdkonnad

• Riistvara 

– nt. tundlikkus pinge kõikumiste suhtes

• Tarkvara 

– nt. pääsuõiguste väär jaotamine

• Võrk 

– nt. kaitsmata sideliinid

• Personal 

– nt. puudulikud töölevõtmise protseduurid

• Tegevuspaik 

– nt. hoonete, uste ja akende füüsilise turbe puudumine

• Organisatsioon

– nt. kasutajate registreerimise ja kustutamise formaalse protseduuri 
puudumine

Tootmisettevõtte IT juhtimise võtmeküsimused  / 2018-03-06 / IT juhtimise teemahommik

Allikas: EVS-ISO/IEC 27005:2014



Kui on tahe, on ka võimalus!

Erkki Leego – juhtivpartner

(54/63)

Riskide hindamise näide

Oht Nõrkused Tõenäosus Mõju Riskitase

Vargus
Hoonete, uste  akende füüsilise turbe 
puudumine

2 3 6

Andmete hävimine Varukoopiaid ei tehta 2 3 6

IT süsteemide volitamatu kasutamine
Välja logimata lahkumine tööjaama 
juurest

3 2 6

Võtmetöötaja lahkumine Finantsvahendite vähesus 3 3 9

IT süsteemi avarii Võrguseadmed aegunud 2 3 6
Kahjutuli Päästeteenistus kaugel 1 3 3

Äike Korrektselt maandamata elektrivõrk 1 2 2

Vesi Serveriruum keldrikorrusel 1 3 3

Viirused Viirustõrje programmi puudumine

Elektrivõrgu katkestus Ebastabiilne elektrivõrk 2 2 4

Andmete konfidentsiaalsuse kadu 
kasutaja vea tõttu

Turvateadlikkuse puudumine 1 1 1

Sündmuse tõenäosust hinnatakse numbritega 1-3 (väike, keskmine, suur)

Tagajärgede mõju hinnatakse numbritega 1-3 (väike, keskmine, suur)

Risk = Tõenäosus * Mõju (tulemus 1,2,3,4,6,9)

Tootmisettevõtte IT juhtimise võtmeküsimused  / 2018-03-06 / IT juhtimise teemahommik



Kui on tahe, on ka võimalus!

Erkki Leego – juhtivpartner

(55/63)

Infoturbe meetmed

• Turvameetmed otstarbe järgi:
– ennetavad meetmed

– avastusmeetmed 

– taastusmeetmed

• Turvameetmed teostusviisi järgi:
– organisatsioonilised meetmed

– füüsilised meetmed

– infotehnoloogilised meetmed

• Eesti infosüsteemide turvameetmete süsteem ISKE
– Vt. https://www.ria.ee/ee/iske.html
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Infoturbe eripärad - näiteid

• Riigikogu Kantselei
– Hääletussüsteemi töökindlus

• 15.11.07 Postimees: “Keskerakonna tuntuim poolt- ja 
vastunuppudega mängija on Tõnu Kauba. 2000. aasta augustis 
visati ta aastaks fraktsioonist välja, kuna tema poolthääl aitas 
ametist maha võtta tollase kaitseväe juhataja Johannes Kerdi. 
Kaks aastat hiljem karistas fraktsioon Kaubat Ja Anti Liivi, sest 
nende süül õnnestus opositsioonil riigieelarve eelnõu parlamendi 
menetlusest välja lükata.”

• Tartu Ülikooli Kliinikum
– 22 suurt infosüsteemi 24/7

• Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu
– Isikuandmete turvaline haldus ja tulemuslik teadustöö
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Geeniandmete turvamine
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Infoturbe meeskond

• Juhtkond teadlik ja pühendunud

• Vastutused ja volitused peavad olema selgelt 
määratletud
– Valdkondlik infoturbe vastutus vastava valdkonna juhil

• Infoturbe juht koordineerib valdkondade üleselt
– Ei pea olema IT tehnilise kompetentsiga

• Infoturbejuhi positsioon
– Tippjuhi otsealluvuses?

– Tippjuhi kõrval?

– IT üksuses?
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Riskijuhtimine

• Riskide hindamine

– Millised on olulised ohud ja nõrkused?

• Äri toimepidevuse planeerimine

– Millised on ettevõtte põhiprotsess ja olulised tugiprotsessid?

– Millised on protsesside toimimiseks vajalikud ressursid?

– Millised on alternatiivid tegevuse jätkamiseks ressursside 
kadumisel?

• Meetmete valimine ja rakendamine

• Taasteplaanide haldamine ja testimine

• Regulaarne olukorra hindamine ja parendamine
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Kriiside lahendamine

• Kriisi juhtimise meeskond

– Kriisijuht

– Ressursside taastamise vastutajad

– Kommunikatsioon

• Koordineeritud tegevused

– Kriisistaap

– Taastamistegevustel kõrge prioriteet

• Regulaarne teavitamine

– Kriisimeeskond, töötajad, partnerid, avalikkus

• Kriisi lahendamise analüüs

– Toimepidevusplaani ja taastusplaanide täiendamine 
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Harjutus – infoturbe riskianalüüs

• Valige analüüsiks ettevõte

• Kirjeldage:

– Kriitiline äriprotsess ja selle olulised ressursid

– Võimalikud intsidendid (ohud)

– Hinnake intsidendi riski (mõju x tõenäosus)
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Kokkuvõte

• IT strateegia lähtub ärivajadustest

• Peab aru saama kus me oleme, mis on tervik 
ja kuhu soovime jõuda

• IT valdkond vajab süsteemset juhtimist

• Efektiivsus, kvaliteet, jätkusuutlikkus, ja 
infoturve on omavahel tihedalt seotud
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Tänan!

Kui on tahe, on ka võimalus!

Erkki Leego

Erkki.Leego@LeegoHansson.com

www.LeegoHansson.com


