
Põltsamaa valla infoturbe auditi kokkuvõte 

Andmekaitse Inspektsioon kontrollis käesoleva aasta augustikuu jooksul Põltsamaa valla info-

ning andmeturbe olukorda.  

Järelevalve viidi läbi kahes etapis: esmalt vastas Põltsamaa valla esindaja (abivallavanem ja 

AKS) kontrollküsimustikule, mis puudutas nii üleüldist korraldust, infoturbe haldamist ja 

korraldamist ning kontrollmehhanisme. 

Kohapealse kontrolli käigus küsisime mõningased lisaküsimused ning kontrollisime 

kohapealset reaalset olukorda.  

Järelevalve käigus hindasime üleüldist teadlikkust, eeskirjade olemasolu ning nende järgi 

toimimist ning edasisi arenguplaane.  

Samuti täpsustasime, kuidas isikuandmeid töödeldakse (elektrooniliselt või paberkandjal), st 

kuidas neid säilitatakse ja hävitatakse ning kellele ja kuidas on võimaldatud juurdepääs 

isikuandmetele ning kuidas toimub andmete edastamine.  

Järelevalve tulemusel jõudsime järgmiste järeldusteni: 

1. Andmete töötlemine on turvaliselt lahendatud- kasutatakse ainult 

dokumendihaldussüsteemi Delta, kus hoitakse kõiki isikuandmetega seotud dokumente, 

võrgukettale neid ei salvestata. 

2. Juurdepääs andmetele on turvaliselt lahendatud võimaldades kasutada nii paroole kui 

ka ID-kaarti, sealjuures kasutajatunnust kasutades on sunniviisiline ning regulaarne 

parooli vahetus. Juurdepääsuõigused ning e-postkastid suletakse koheselt peale töötaja 

lahkumist. 

3. Kaugtöö on turvaliselt lahendatud kasutades selleks ainult asutuse seadmeid ning VPN 

tunnelit. 

4. Sügisest tuleb tööle uus IT-juht, kelle ametijuhendisse on kirjutatud nii valla kui ka 

allasutuste ühildamine, kui ka infoturbe eeskirjade kirjutamine ning juurutamine 

vallatöötajate hulgas. 

5. Üleüldine IT haldus on nii kohapealse IT spetsialisti kui ka teenusepakkuja poolt 

lahendatud ning käib jooksev tarkvara uuendamine vastavalt vajadustele või 

probleemide ilmnemisel. 

 

AKI selgitused ja soovitused Põltsamaa vallale: 

1. Selgitasime infoturvet ning andmeturvet puudutavate eeskirjade ning koolituste tähtsust 

ning toonitasime, et vastavasisuliste dokumentide koostamine ning ametnike koolitused 

võiksid olla jooksva aasta prioriteedid. Seda enam, et infoturve on pidev protsess, mis 

nõuab pidevat parendamist ja tõhustamist (kaasajastamist) ning järjepidevat tööd. Tegelik 

olukord infoturbe osas ei pruugi vastata kehtivates dokumentides esitatud nõuetele. Kehtiva ja 

kaasajastatud infoturbereeglistiku puudumisel või juhul, kui ametnikud ei ole nendega 

tutvunud, ei pruugi nad olla vajalikul määral teadlikud infotehnoloogiaga seotud riskidest ning 

oma osast turvaintsidentide ärahoidmisel. 

 



2. Soovitasime eriliigilisi isikuandmeid sisaldavad dokumendid saata kasutades 

krüpteerimist, et tagada andmete piisav kaitse. 

 

Andmekaitse Inspektsioon hinnangul vastavad Põltsamaa vallavalitsuse poolt hetkel 

rakendatud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised meetmed isikuandmete kaitse 

seaduses ja AvTS-is toodud nõuetele. Samuti märgime, et Põltsamaa vallavalitsuses töötavate 

ametnike teadmised infoturbest ning andmeturbest on piisavad tagamaks turvalisus, seetõttu 

menetlus lõpetati 04.09.2018 

 

 

 

Auditi vastutav läbiviija oli Andmekaitse Inspektsiooni andmeturbeekspert A.Aavaste 

04.09.2018 


