
1 
 

KINNITATUD 

Rakvere vallavalitsuse  

25.09.2019 määrusega nr 2 

 

Rakvere Vallavalitsuse infoturbepoliitika 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3, avaliku 

teabe seaduse § 43 lg 1, isikuandmete kaitse seaduse § 14 punkt 6 ja § 25 lg 1, 

küberturvalisuse seaduse § 9 lg 1 ja Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 252 

„Infosüsteemide turvameetmete süsteem alusel.
 

§ 1.  Reguleerimisala 

Määrusega kehtestatakse infoturbe poliitika üldised põhimõtted, mida on kohustatud täitma 

Rakvere Vallavalitsuse (edaspidi asutus) teenistujad, töötajad, töövõtu- või muu lepingu 

alusel teenust osutavad isikud ning kõik teised isikud, kes osalevad asutuse töös. 

§ 2.  Eesmärgid 

(1) Infoturbe poliitika eesmärk on kehtestada üldised suunised infovarade kaitsmiseks 

rünnete ja ohtude eest. Infoturbe poliitika alusel koostatakse asutuste infoturvet 

reguleerivad eeskirjad, juhendmaterjalid, korrad ja muud dokumendid. 

(2) Infoturbe põhieesmärgid on: 

1) kaitsta infovarasid ohtude eest; 

2) tagada andmete väärtuste ja omaduste säilimine; 

3) tagada asutuse infosüsteemide käideldavus; 

4) minimeerida riske; 

5) tagada õigusaktidele vastavus. 

(3) Andmete tähendus ja väärtus määratakse infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe 

(edaspidi ISKE) metoodika alusel. 

§ 3.  Mõisted 

Infoturbe kirjeldamisel kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 

(1) infovara – informatsioon, andmed ja nende töötlemiseks vajalikud infotehnoloogilised 

rakendused ning tehnilised vahendid; 

(2) turvameetmed – organisatsioonilised toimingud ja vahendid, tehnilised protsessid ja 

tehniliste vahendite rakendamine andmete ja infosüsteemide turvalisuse saavutamiseks ja 

säilitamiseks; 

(3) infoturve – turvameetmete loomise, valimise ja rakendamise protsesside kogum; 

(4) infosüsteem – andmeid töötlev, salvestav või edastav tehniline süsteem koos tema 

normaalseks talitluseks vajalike vahendite, ressursside ja protsessidega; 

(5) andmete töötlemine – andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, 

muutmine, nende kohta päringute teostamine, nendest väljavõtete tegemine, andmete 

kasutamine, üleandmine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu 
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eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest 

vahenditest; 

(6) andmekogu – infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum; 

(7) logi – arvuti või infosüsteemi tegevuste ja sündmuste päevik, mida kasutatakse nii 

statistilistel eesmärkidel, vigade tuvastamisel kui ka varundamise ja taaste jaoks; 

(8) ISKE − infoturbe metoodika, mida rakendatakse andmekogude pidamisel kasutatavatele 

infosüsteemidele ning nendega seotud infovaradele turvalisuse tagamiseks; 

(9) Vastutav IT-teenistuja - IT-teenuste osutamise, tellimise või korraldamisega seotud 

vastutav asutuse teenistuja (IT juht, IT-nõunik, infoturbejuht jt); 

(10) andmekaitse spetsialist (DPO) - vallavanema poolt määratud andmekaitsespetsialist, kes 

on andmekaitsealaseid õigusakte ja tavasid eksperdi tasandil tundev isik, kes abistab ja 

kontrollib andmetöötlejat määruse täitmisel; 

(11) turbeklass – andmete tähtsusest tulenev andmete nõutav turvalisuse tase, väljendatuna 

neljaastmelisel skaalal ning nelja komponendilisena (K – käideldavus, T – terviklus, S -  

konfidentsiaalsus, R – tagajärgede kaalutlus), st kolme K-T-S turvaosaklassi ühendina; 

(12) pääsuõigus – mistahes infosüsteemis konkreetsele kasutajakontole antud kasutusõigus ja 

õiguste tase; 

(13) krüpteerimine – andmete muundamine matemaatilise algoritmi abil; 

(14) varundamine – andmete koopia salvestamine andmete esialgsest asukohast erinevasse 

turvalisse asukohta; 

(15) turvaintsident – sündmus või sündmused, millega kaasneb andmete või muude infovarade 

käideldavuse, tervikluse või konfidentsiaalsuse kadu või tekib oluline oht andmete 

käideldavuse, tervikluse või konfidentsiaalsuse kao tekkeks. 

(16) kaugtöö – mobiilne töö; töö korraldamine ja/või teostamine selliselt, kus 

infotehnoloogiliste vahendite abil täidetakse tööülesandeid regulaarselt või ajutiselt 

väljaspool asutuse poolt määratud töötegemise kohta. 

§ 4.  Infoturbe rakendamine 

(1) Infoturbe rakendamise eest vastutab asutuse juht kehtestades infoturvet reguleerivad 

juhised ning rakendades infoturbe juhtimise süsteemi oma asutuses. 

(2) Konkreetsete ISKE turvameetmete rakendamise eest vastutajad määratakse vallavanema 

käskkirjaga, vastava korraga ja/või kajastuvad vastavalt vajadusele ametnike 

ametijuhendites. 

(3) Igal infovaral on kirjalikult fikseeritud vastutaja, kes määrab infovara turbevajaduse ja 

korraldab infoturbe nõuete täitmist. 

(4) Iga infovara kasutaja vastutab infoturbe meetmete rakendamise eest, täidab infoturbe 

nõudeid ja rakendab asjakohaseid turvameetmeid. 

(5) Vastutavate töötajate eemaloleku ajaks määratud asendajatele tagab töö teostamiseks 

vajalikud ligipääsud asendatava vahetu juht lähtudes kehtivast pääsuõiguste korrast. 

(6) Seadusandluse või infoturbeolukorra muutumisel tuleb vallavanemal ja vastutaval IT-

teenistujal algatada infoturbe alusdokumentide ja ISKE rakenduskava muutmise protsess. 

(7) Avastatud turvaintsidentidest teavitatakse kokku lepitud teavitusskeemide kaudu. 

(8) Tahtliku infoturbenõuete eiramise, infovarade mittesihipärase kasutamise või avastatud 

turvaintsidendist teatamata jätmise eest vastutab nõudeid rikkunud isik. 
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§ 5.  Infovarad 

(1) Asutuses peetakse infovarade üle arvestust. 

(2) Asutuse infovarad ja nende turbeklassid kinnitatakse asutuse juhi poolt vastavalt kehtivale 

seadusele. 

(3) Infovarade kaitse tuleb tagada vähemalt ISKE meetme tasemel L. 

§ 6.  Turvariskid 

Turvariskide hindamisel rakendatakse ISKE metoodikat. Ohuallikateks infosüsteemidele 

võivad olla: 

(1) puudused infrastruktuuris – ebapiisav kaitse füüsiliste ohtude eest (näiteks kuum, külm, 

elektrikatkestus, vesi) või turbe füüsiliste meetmete osaline rakendamine; 

(2) puudused infotehnoloogias – süsteemide või seadmete tõrked (näiteks serveririke või 

võrguühenduse katkestus); seadmete paigutus; süsteemide jõudlus; ülepingutatud 

turvameetmed; 

(3) puudused töös −vead, mida töötajad teevad turvanõuete järgimisel (näiteks antakse edasi 

ligipääsuõigusi või taotletakse tarbetuid ligipääsuõigusi, ei järgita töö- ja eraasjade 

lahususe põhimõtet, ei lukustata töökohalt eemal olles arvutiekraani); 

(4) puudused töökorralduses – juhtumid, kus järgitakse turvanõuete täitmise reegleid 

puudulikult või ei täideta neid; kasutusjuhendid või süsteemikirjeldused on ebaselged või 

puuduvad; süsteemile juurdepääsu reguleerimise vahend ehk parool on nõrk või 

ebapiisav; arvutisse on paigaldatud volitamata tarkvara; 

(5) turvaründed; 

(6) vääramatu jõud. 

§ 7.  Turvariskide vähendamine 

(1) Riskide vähendamiseks võetakse kasutusele järgmised meetmed: 

1) füüsilised meetmed ruumidele (näiteks uste, akende ja lukkudega seotud abinõud); 

2) organisatsioonilised meetmed töötajatele (näiteks protseduurireeglid, korrad ja eeskirjad 

turvanõuete täitmiseks); 

3) infotehnoloogilised meetmed infosüsteemidele ja andmekogudele (näiteks 

ligipääsuõiguste andmise ja kasutamisega, viirusetõrjega, krüpteerimisega, varukoopiate 

tegemise ja ID-kaardi, Digi-ID, Mobiil-ID ning Smart-ID kasutamisega seotud abinõud). 

(2) Andmete töötlemiseks asutuses kasutatakse vaid ametiasutuse poolt lubatud riistvara- ja 

tarkvarastandardile vastavaid infotehnoloogilisi vahendeid. Asutuse sisevõrku ei tohi 

ühendada asutusele mittekuuluvaid seadmeid; ei tohi iseseisvalt alla laadida ja paigaldada 

tarkvara; ei tohi külastada sobimatuid veebilehekülgi. 

§ 8.  Turvaintsidendid 

(1) Turvaintsidentide haldus ja intsidentidest teavitamine sätestatakse asutuse juhi 

käskkirjaga. 
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(2) Kui turvaintsidendi lahendamise käigus avastatakse kuriteo, väärteo, distsiplinaarsüüteo 

või töölepingu rikkumise tunnuseid, antakse juhtum edasi menetlemiseks asjaomase 

õigusega asutusele või isikule. 

§ 9.  Üldturve 

(1) Üldturvet korraldab asutuse juhi poolt määratud teenistuja. 

(2) Ligipääs ruumidele tuleb tagada korraldatud tööalase vajaduse ja vastutuse alusel. 

Võtmete ja uksekaartide jagamise üle tuleb pidada kirjalikku arvestust. 

(3) Asutuse olulistes ruumides peab olema paigaldatud valvesignalisatsioon ning tagatud 

reageerimisvõimekus häirele. 

(4) Töövälisel ajal valvatakse hooneid ja ruume nii füüsiliselt kui ka elektrooniliselt. 

Vajadusel rakendatakse turvameetmeid ka territooriumi kaitseks. 

(5) Riist- ja tarkvara paigaldamise, infosüsteemi lülitamise, konfigureerimise ja haldamisega 

tegeleb asutuse juhi poolt määratud teenistuja. 

(6) Väline hoolde- ja remondipersonal lubatakse asutuse ruumidesse ainult koos saatjaga. 

§ 10.  Andmekaitse ja dokumentide turve 

(1) Andmekaitse eesmärk on tagada andmete töötlemise turvalisuse vastavus kehtivatele 

õigusaktidele. 

(2) Asutus vastutava töötlejana rakendab ohule vastava turvalisuse taseme tagamiseks 

asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid, mis lähtuvad käesolevast poliitikast. 

(3) Asutusesiseseks kasutamiseks määratud informatsiooni edastamine ebaturvalisi kanaleid 

pidi toimub läbi piisavalt tugeva krüpteerimise. 

(4) Asutus kaasab andmetöötluse turvalisuse tagamiseks ja turbemeetmete ülevaatuseks 

vajadusel andmekaitse- ja küberturvalisuse asutusi. 

(5) Andmetöötluse mõjuhinnangute ja riskianalüüsi läbiviimist koordineerib ja teostab 

vallavanema poolt määratud isik. 

(6) Andmete haldamise nende omaniku nimel ja vastavalt andmete omaniku poolt esitatud 

tingimustele korraldab vastutav teenistuja. 

§ 11.  Pääsuõigused 

(1) Ligipääs infovaradele tagatakse vaid volitatud kasutajatele. 

(2) Pääsuõiguste jagamisel lähtutakse ametialase vajaduse põhimõttest. 

(3) Pääsuõiguste taotlemisel ja seadistamisel lähtutakse võimalusel kohustuste lahususe 

printsiibist, kus pääsuõiguste taotleja ei saa olla pääsuõiguste andja. Taotletud ning 

seadistatud pääsuõigused antakse töötajale asutuse juhi käskkirjaga. 

(4) Pääsuõiguste jagajad võtavad kasutusele protseduurid, reeglid või muud mehhanismid, 

mis tagavad pääsuõiguste tühistamise, kui töötaja tööülesanded muutuvad, ta kaotab 

usalduse või tema töösuhe lõppeb. 

(5) Reeglid, mille järgi valitakse kasutajatunnus ja salasõna, selle kehtivus ja muud 

parameetrid, kehtestatakse kas infosüsteemi kasutamise korra või mõne teise kohase 

juhendmaterjaliga. 
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§ 12.  Rakendussätted 

(1) Infoturbepoliitika regulaarne läbivaatamine tagab selle vastavuse asutuse 

infoturbevajadusele. 

(2) Infoturbepoliitika läbivaatus toimub kord aastas või peale suuremaid muutusi 

organisatsioonis, süsteemides või regulatsioonides, või pärast tõsist intsidenti. 

(3) Muudatustest teavitatakse kõiki töötajaid. 

(4) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist. 


