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Ohu realiseerumise tagajärgede raskusastmed 

 

Tagajärje raskusaste Tagajärje 

valdkond 

Tagajärje kirjeldus või kriteerium 

Vähetähtis või puudub Inimeste elu ja 

tervis 

Kannatanuid ei ole või on üksikud kergelt 

kannatanud. 

Vara Varalised kahjud puuduvad või on väga väikesed 

(kuni 0,1 miljonit eurot). 

Teave Õigustamata isikutel puudus juurdepääs asutuse 

teabele. 

Elutähtis 

teenus 

Elutähtsa teenuse osutamine on takistatud vähem 

kui 10% ulatuses. 

Asutuse 

põhitegevus ja 

maine 

Asutuse põhitegevuse protsessides on väheseid 

häireid, kaasnenud on negatiivne kajastus, mis ei 

mõjuta asutuse avalikku usaldust, asutuse 

eesmärke on võimalik saavutada täiendava aja- ja 

ressursikuluta. 

Kerge Inimeste elu ja 

tervis 

Raskelt kannatanuid, kes vajavad kohest 

haiglaravi, on kuni 3. 

Vara Kahju on 0,1–0,5 miljonit eurot. 

Teave Kolmandatel isikutel on juurdepääs 

asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud üksikutele 

dokumentidele või selgelt piiritletud teabele. 

Elutähtis 

teenus 

Elutähtsa teenuse osutamine on takistatud 10–

30% ulatuses.  

Asutuse 

põhitegevus ja 

maine 

Asutuse põhitegevuse protsessid on üksikutes 

valdkondades katkenud, kaasnenud on asutuse 

avaliku usalduse vähene langus, enamikku asutuse 

eesmärke on võimalik saavutada täiendava aja- ja 

ressursikuluta. 

Raske Inimeste elu ja 

tervis 

On üksikud hukkunud. Raskelt kannatanuid, kes 

vajavad kohest haiglaravi, on 3–10.  

Vara Kahju on 0,5–5 miljonit eurot. 

Teave Kolmandatel isikutel on osaline
1
 juurdepääs 

asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabele. 

Elutähtis 

teenus 

Elutähtsa teenuse osutamine on takistatud vähem 

kui 50% ulatuses. 

Asutuse 

põhitegevus ja 

maine 

Asutuse põhitegevuse protsessid on mõnedes 

valdkondades katkenud, asutuse avaliku usalduse 

tase on langenud keskmisele tasemele, asutuse 

eesmärke on võimalik saavutada täiendava aja- ja 

ressursikuluga. 

                                                           
1
 On teada, millises ulatuses teabele juurde pääseti, kuid ei ole teada, milline osa sai teatavaks. 
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Väga raske Inimeste elu ja 

tervis 

On üle 5 hukkunu. Raskelt kannatanuid, kes 

vajavad kohest haiglaravi, on 10–20. 

Vara Kahju on 5–30 miljonit eurot. 

Teave Kolmandal isikul on piiramatu juurdepääs 

asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabele või 

osaline juurdepääs piiratud tasemega 

riigisaladusele. 

Elutähtis 

teenus 

Elutähtsa teenuse osutamine on takistatud vähem 

kui 80% ulatuses. 

Asutuse 

põhitegevus ja 

maine 

Asutuse põhitegevuse protsessid on enamikus 

valdkondades katkenud, asutuse avaliku usalduse 

tase on langenud madalale tasemele, asutuse 

eesmärke on võimalik saavutada märkimisväärselt 

suurema aja- ja ressursikuluga. 

Katastroofiline Inimeste elu ja 

tervis 

On üle 10 hukkunu. Raskelt kannatanuid, kes 

vajavad kohest haiglaravi, on üle 20. 

Vara Kahju on üle 30 miljoni euro. 

Teave Kolmandal isikul on piiramatu juurdepääs asutuse 

teabele. 

Elutähtis 

teenus 

Elutähtsa teenuse osutamine on takistatud rohkem 

kui 80% ulatuses. 

Asutuse 

põhitegevus ja 

maine 

Asutuse põhitegevuse protsessid on täielikult 

lakanud, asutuse avaliku usalduse tase on 

langenud väga madalale tasemele, asutuse 

eesmärke ei ole võimalik saavutada. 

 

 


