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AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksus Haldusküsimuste asekantsleri vastutusvaldkond 

Töökoht infoturbejuht 

Töötaja nimi Hannes Klausen 

Vahetu juht haldusküsimuste asekantsler 

Alluvad - 

Töötajat asendab asekantsleri poolt määratud teenistuja 

Töötaja asendab asekantsleri poolt määratud teenistuja 

 

TÖÖ PÕHIÜLESANNE 

Töökoha põhiülesandeks on Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) 

infoturbe juhtimise süsteemi arendamine, selle toimimise hindamine ja vajalike parenduste 

tegemine, et tagada ministeeriumi infovaradele ja infosüsteemidele piisava taseme turvalisus 

ning laiemalt haridusvaldkonna infoturbepoliitika kujundamise eestvedamine, et toetada 

haridusvaldkonna asutuste infovarade ja infosüsteemide piisava taseme turvalise tagamist.   

 

TÖÖÜLESANDED  TULEMUSED JA KVALITEET 

1. Ministeeriumi infoturbe-

poliitika ja sellest tulenevate 

juhiste ja reeglite koostamine 

ja ajakohasena hoidmine; 

 Ministeeriumi infoturbe poliitika on asja- ja ajakohane 

ning koostatud juhised ja reeglid on piisavad. 

2. Ministeeriumi haldusala 

infoturbepoliitika, 

koostamine ja ajakohasena 

hoidmine vastavalt 

ministeeriumi volitustele. 

 Ministeeriumi haldusala infoturbepoliitika on asja- ja 

ajakohane ning koostatud juhised on piisavad. 

3. Kohalike omavalitsuste 

õppeasutuste infoturbe 

korralduse koordineerimine 

ning  toimimise 

kontrollimine oma pädevuste 

piires. 

 Kohalike omavalitsuse õppeasutustele on koostatud 

soovituslik infoturbe poliitika dokument ja selle 

elluviimiseks vajalikud soovituslikud juhised. 

 Juhiste ja poliitika ellu rakendamine on toimunud. 

4. Ministeeriumi haldusala 

infoturbesüsteemi 

arendamine, sh ISKE 

rakendamine. 

 Infoturbega seotud riske analüüsitakse süsteemselt 

5. Ministeeriumi haldusala 

infoturbesüsteemi 

arendamine vastavalt 

ministeeriumi volitustele. 

 Riskianalüüsist tulenevalt rakendatakse asjakohaseid ja 

piisavaid meetmeid. 

 Avastatud ohtudele ja nõrkustele reageeritakse 

asjakohaselt piisavate tegevustega. 

6. Turvaintsidente halduse 

korraldamine.  
 On loodud turvaintsidentidele reageerimise sisemine 

kord. 

 Kõik turbeintsidendid on registreeritud. 
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 Intsidentide mõjud on viidud võimaliku miinimumini. 

 Intsidentide põhjused on välja selgitatud ja vajadusel 

on planeeritud täiendavad turbemeetmed. 

 Intsidentidest raporteeritakse riigis kehtestatud korra 

kohaselt. 

7. Infosüsteemide jätkusuutliku 

toimimise kontrollimine. 
 Kontrollitud, et kõikide pakutavate ja vahendatavate 

teenustel ja infosüsteemidel on koostatud taasteplaanid 

(vajadusel taasteplaanide koostamisel osaletud) ning 

taastamist on regulaarselt testitud ja harjutatud. 

8. Volitamata infosüsteemide ja 

teenuste kasutamise 

vältimine ja kiire 

tuvastamine. 

 On  loodud asjakohane logide kogumise ja töötlemise 

süsteem. 

 Volitamata kasutamised on võimalikult kiiresti 

avastatud, peatatud ja tõestatud. 

9. Infoturbe kindlustamiseks 

teenuste arendusele infoturbe 

nõuete kirjeldamine ja nende 

täitmise järelevalve. 

 Kõikide teenuste disainil arvestatakse infoturbe 

nõuetega. 

10. Serverite ja teenuste 

turvasertifikaatide 

haldamine. 

 Turvasertifikaatidest on ajakohane ülevaade, lõppeva 

tähtajaga sertifikaadid on koostöös EENetiga 

õigeaegselt uuendatud. 

11. Informatsiooni 

klassifitseerimissüsteemi 

haldamine ja nõuete täitmise 

kontrollimine. 

 On olemas dokumentide ja failide 

turvaklassifikatsiooni süsteem ja andmekaitse nõuded, 

töötajad järgivad neid oma igapäevatöös. 

12. Läbistustestide ja ISKE ning 

teiste infoturvalisusega 

seotud auditite korraldamine.  

 Asutuses rakendatavad turvameetmed on analüüsitud 

ja auditeeritud. 

13. Füüsilise turbe 

pääsusüsteemi töö 

korraldamine ja haldamine. 

 Ametiruumide pääsusüsteem ja töötajate 

pääsutunnused on nõuetekohaselt hallatud, süsteemi 

logifailid on terviklikud. 

14. Ministeeriumi haldusala 

töötajate infoturbealase 

turvateadlikkuse tõstmine. 

 HTM haldusala töötajad käituvad turvateadlikult ning 

on kursis infoturbe alaste reeglitega. 

15. Asutuse sisese valmisoleku 

korraldamine ning 

küberõppustel osalemine. 

 Asutuse sisene valmisoleku kord on koostatud. 

Riiklikel küberõppustel on osaletud. 

16. Haridusvaldkonna infoturbe 

eest vastutavate inimeste 

võrgustiku koostöö 

korraldamine. 

 Haridusvaldkonnas järgitakse infoturbe poliitikat. 

17. Infoturbe ekspertide 

kaasamine tööülesannete 

täitmiseks. 

 Olulistes küsimustes on arvesse võetud eriala 

ekspertide seisukohad. 

 

18. Muude töö eesmärgiga 

seotud ülesannete täitmine. 
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ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Töötajal on õigus:  

 
 esindada ministeeriumi vahetu juhi kooskõlastusel ja 

vajadusel kantsleri või ministri volitusel; 

 saada ministeeriumi juhtkonnalt, vahetult juhilt ja teiste 

struktuuriüksustelt vajalikku informatsiooni ning dokumente 

tööülesannete täitmiseks; 

 kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate 

ülesannete lahendamiseks; 

 taotleda tööks vajalikku täiendkoolitust. 

Töötaja on kohustatud:  

 
 täitma oma tööülesandeid korrektselt, ausalt, asjatundlikult, 

erapooletult ja õigeaegselt, aidates kaasa ministeeriumi 

seadusest tulenevate ülesannete täitmisele; 

 juhinduma tööülesannete täitmisel vahetu juhi seadusega 

kooskõlas olevatest teenistusalastest juhistest ja korraldustest; 

 teavitama viivitamata vahetut juhti asjaoludest, mis mõjutavad 

või võivad mõjutada oluliselt tööülesannete täitmist või 

kahjustada ministeeriumi huvisid; 

 täiendama oma tööülesannete asjatundlikuks täitmiseks oma 

tööalaseid teadmisi ja oskusi; 

 mitte avaldama talle tööülesannete täitmise tõttu teatavaks 

saanud riigi- ja ärisaladust, salastatud välisteavet, teiste 

inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud 

asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet; 

 keelduma vahetu ja kõrgemalseisva juhi korralduse täitmisest, 

kui korraldus on vastuolus põhiseaduse või muude 

õigusaktidega või kui see tooks kaasa toimingupiirangu 

rikkumise korruptsioonivastase seaduse tähenduses; 

 hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi 

täita või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või 

vara; 

 hoiduma tegudest, mis kahjustavad ministeeriumi mainet või 

põhjustavad klientide või partnerite usaldamatust 

ministeeriumi vastu; 

 kasutama ministeeriumi ja töötaja kasutusse antud vara ning 

vahendeid heaperemehelikult ja sihipäraselt. 

Õiguste ja volituste 

piirid on sätestatud: 
 töölepingu seaduses; 

 korruptsioonivastases seaduses; 

 ministeeriumi põhimääruses; 

 muudes ministeeriumi tööd ja töökorraldust reguleerivates 

dokumentides; 

 käesolevas ametijuhendis. 

Töö hindamise aluseks 

on: 
 arenguvestluste protokollid; 

 muud ministeeriumi tööd reguleerivad dokumendid; 

 käesolev ametijuhend. 
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TÖÖKOHA ÜLDISED KOMPETENTSID 

Nõuded haridusele:   magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. 

Nõuded kogemustele:  vähemalt 4-aastane töökogemus infotehnoloogia valdkonnas. 

Nõuded teadmistele ja 

oskustele: 
 eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel; väga hea 

suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

 inglise keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel; 

 arvutikasutamise oskus ametikohal vajaminevate programmide 

ulatuses; 

 hea meeskonnatöö, avaliku esinemise ja suhtlemisoskus ning 

kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus. 

Nõuded 

isiksuseomadustele: 
 iseseisvus töös, väga hea analüüsivõime, sh võime eristada 

olulist ebaolulisest; 

 väga hea otsustus- ja vastutusvõime, sh võime ette näha 

tagajärgi ja lahendada tulemuslikult probleeme; 

 algatusvõime ja loovus, sh võime osaleda uute lahenduste 

väljatöötamisel, neid rakendada ja töötada iseseisvalt ja 

tulemuslikult; 

 kohusetunne ja korrektsus; 

 hea pingetaluvus; 

 usaldusväärsus, lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele. 

 

 

TÖÖTAJA 

 

/DIGITAALSELT ALLKIRJASTATUD/ 

 

 

KANTSLER 

 

/DIGITAALSELT ALLKIRJASTATUD/ 

  

 

 


