
RISKIHINDAMINE TALLINNA SUITSUPÄÄSUPESA LASTEAIAS 

Sündmuse tõenäosust ja tagajärgede mõju hinnatakse skaalal 1-väike 2-keskmine 3-suur 

NÕRKUS OHUD TÕENÄOSUS MÕJU 
RISKITASE 

Risk = tõenäosus x mõju 

IKT-vahendite valesti 

käsitlemine kasutajate poolt 

Vahendite valekäsitlemise 

läbi on vaja ressursse uueks 

vahendiks või hoolduseks 

1 2 2 

Infotehnoloogilised 

nõrkused- varukoopiaid ei 

tehta, andmed ei krüptita 

Andmed kustutatakse 

(AS Atea järelvalve, mis 

tagab varukoopiad) 

1 

3 3 

Konfidetsiaalsuse rikkumine 

personali poolt 

Andmetele ligipääs 

kolmandate isikute poolt 
1 3 3 

Keskkondadest 

väljalogimata arvuti juurest 

lahkumine 

Andmetele ligipääs 

kolmandate isikute poolt 
2 3 6 

Ühiskasutatavate IKT 

vahendite rikked 
Töö sujuvus aeglustatud 2 3 6 

Viirustõrje puudumine 

arvutitest 

Pahavara sattumine 

arvutisse, viirused 
1 2 2 

Pahavara spämmi teel 
Pahavara sattumine 

arvutisse, viirused 
2 2 4 

 



Lisa omapoolne hinnang ja selgitus, kuivõrd keeruline oli seda hindamist teha, kuivõrd keeruline on neid riske ja ohte maandada? 

Esialgu oligi ehk kõige raskem ohtude kirjapanemine, sest omast peast on neid natuke raske välja mõelda. Kui aga vaatasin näidet (esialgu ei avanenud see 

minul), siis hakkas mõte natuke jooksma ja sain aru, mida selle ülesandega oodatakse. Kui jube mõte tööle läks, siis ei ütleks, et väga raske on, sest eks need 

ohud suuremas osas on igas lasteaias võrdlemisi sarnased. 

Ma usun, et kõige olulisem oleks selliseid ohukohti vahel meelde tuletada tervele kollektiivile ning ka lapsevanematele. Isiklikult arvan, et kõige suuremad 

ohud on nö kiiruga tehtud tööga seonduvad – kiirelt arvutist vaja eemale minna, ununeb välja logimine jms. Need tunduvad mulle isiklikult sellised kohad, kus 

lihtsalt inimlikul tasandil võib vigu ette tulla ning sellest lähtuvalt ka risk ohule. 

Kellel on ligipääs arenguvestluste protokollidele? 

Ligipääs on rühma õpetajatel. Direktoril ja majandusjuhatajal (direktori asetäitja) kõigi rühmade arenguvestluse protokollidele. Iga lapsevanem pääseb ligi oma 

lapse arenguvestluse protokollile. 

Milline tarkvara on installeeritud pedagoogide arvutitesse? 

MS Office, VLC player, MovieMaker, Google Chrome – ülejäänud veebi teel kättesaadav. On ka programme, mille olemasolu sõltub rühmaõpetajast (nt Skype, 

mida kasutatakse Erasmus+ projektide raames). 

Millistes ruumides asuvad projektorid? 

Projektorid on 5 rühmas koha peal, koos interaktiivsete tahvlitega. 

 


