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ISKE
infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteem,
mille eesmärk on tagada infosüsteemides töödeldavatele
andmetele piisava tasemega turvalisus
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ISKE rakendamise 5 
sammu
1. tuvasta ja grupeeri oma infovarad

2. määratle infovarade (gruppide) turvatasemed

3. vali ja rakenda turvameetmed

4. kontrolli meetmete täitmist

5. paranda ja täienda
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3 turbeastet
ISKE näeb ette kolm turbeastet:

madal (L), keskmine (M), kõrge (H)
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3×4 turvaosaklassi
turvaklasside määramisel lähtutakse kolmest
osaeesmärgist – käideldavus (K), terviklus (T), 
konfidentsiaalsus (S) – ja neljast tasemest (0-3)

vt ISKE määrus § 7
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käideldavus
K0 – töökindlus – pole oluline; jõudlus – pole oluline

K1 – töökindlus – 90% (lubatud summaarne seisak nädalas ~ ööpäev); lubatav
nõutava reaktsiooniaja kasv tippkoormusel – tunnid (1÷10)

K2 – töökindlus – 99% (lubatud summaarne seisak nädalas ~ 2 tundi); lubatav
nõutava reaktsiooniaja kasv tippkoormusel – minutid (1÷10)

K3 – töökindlus – 99,9% (lubatud summaarne seisak nädalas ~ 10 minutit); 
lubatav nõutava reaktsiooniaja kasv tippkoormusel – sekundid (1÷10)
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terviklus
T0 – info allikas, muutmise ega hävitamise tuvastatavus ei ole olulised; info 
õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse kontroll pole vajalik

T1 – info allikas, selle muutmise ja hävitamise fakt peavad olema tuvastatavad; 
info õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse kontroll erijuhtudel ja vastavalt vajadusele

T2 – info allikas, selle muutmise ja hävitamise fakt peavad olema tuvastatavad; 
vajalik on info õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse perioodiline kontroll

T3 – info allikas, selle muutmise ja hävitamise faktil peab olema tõestusväärtus; 
vajalik on info õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse kontroll reaalajas
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konfidentsiaalsus
S0 – avalik info: juurdepääsu teabele ei piirata (st lugemisõigus on kõigil
huvitatutel, muutmise õigus on määratud tervikluse nõuetega)

S1 – info asutusesiseseks kasutamiseks: juurdepääs teabele on lubatav
juurdepääsu taotleva isiku õigustatud huvi korral

S2 – salajane info: info kasutamine on lubatud ainult teatud kindlatele kasutajate
gruppidele, juurdepääs teabele on lubatav juurdepääsu taotleva isiku õigustatud
huvi korral

S3 – ülisalajane info: info kasutamine on lubatud ainult teatud kindlatele
kasutajatele, juurdepääs teabele on lubatav juurdepääsu taotleva isiku õigustatud
huvi korral
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3 tüüpi nõudeid
1) seadustest ja lepingutest tulenevad nõuded

2) põhitegevuse / äritegevuse protsessidest
tulenevad nõuded

3) võimaliku intsidendi tagajärgede kaalukus
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tagajärgede kaalukus
R0 – turvaintsidendiga (st info käideldavuse ja/või konfidentsiaalsuse ja/või tervikluse nõuete
mittetäitmisega) ei kaasne märkimisväärseid kahjusid

R1 – kaasnevad vähe olulised kahjud, turvaintsident põhjustab tõenäoliselt märkimisväärseid
takistusi asutuse funktsiooni täitmisele või märkimisväärseid rahalisi kaotusi

R2 – kaasnevad olulised kahjud, turvaintsident põhjustab tõenäoliselt olulise takistuse
asutuse funktsiooni täitmisele või ohtu inimeste tervisele või keskkonnasaaste ohtu või olulisi
rahalisi kaotusi

R3 – kaasnevad väga olulised (missioonikriitilised) kahjud, turvaintsident põhjustab
tõenäoliselt asutuse funktsiooni täitmatajätmise või märkimisväärseid häireid riigikorralduses
või ohtu inimelule või keskkonnasaastet või väga olulisi rahalisi kaotusi
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64 turvaklassi
K0T0S0 K0T0S1 K0T0S2 K0T0S3
K0T1S0 K0T1S1 K0T1S2 K0T1S3
K0T2S0 K0T2S1 K0T2S2 K0T2S3
K0T3S0 K0T3S1 K0T3S2 K0T3S3

K1T0S0 K1T0S1 K1T0S2 K1T0S3
K1T1S0 K1T1S1 …
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3 turbeastet
L – kõrgeim turvaosaklass on K1, T1 või S1

M – kõrgeim turvaosaklass on K2, T2 või S2

H – kõrgeim turvaosaklass on K3, T3 või S3
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X-tee
infosüsteemide andmevahetuskiht – tehniline ja 
organisatsiooniline keskkond, mis võimaldab turvalist
ja tõestusväärtust tagavat internetipõhist
andmevahetust riigiasutuste vahel ja erasektoriga

13



milleks?
superandmebaas – kui kõikehõlmav baas lekib, on 
häda suur

vigased kloonid – kui samu andmeid hoitakse eri
baasides, lähevad need varem või hiljem sünkroonist
välja
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põhimõtted
krüpteeritud side üle avaliku võrgu

kõik ühendatud asutused on tuvastatavad

andmevaldaja saab nõuda iga päringu tegija tuvastamist

kõik päringud logitakse

kõik päringumallid on eelnevalt ette valmistatud
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osalejad
keskus – võtab vastu uusi liikmeid ja jõustab kokkulepitud
mängureegleid

liikmed – iga asutus/ettevõte/FIE, kelle liitumisavaldus rahuldati. 
tegelik kasutus eeldab lepingute sõlmimist ning tarkvara
paigaldust ja häälestust

usaldusteenuste osutajad – pakuvad mitte andmeid, vaid
nende turvalisust tõstvaid teenuseid
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liitumine
(hangi ja seadista serverid ja tarkvara)

esita keskusele x-tee liitumisavaldus ning saa
vajalikud koodid ja sertifikaadid

sõlmi leping iga andmevaldajaga, kelle andmeid
kasutada tahad
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turvaserver
peab arvet võimalike sihtkohtade üle, tõlgib 
andmekogude nimetusi IP-aadressideks, krüpteerib
liiklust, toodab päringustatistikat jms

on vaba tarkvara, mille igaüks saab ise alla laadida ja 
käima panna, kuid ilma keskuse heakskiidetud 
koodide ja sertifikaatideta X-teega ühendust ei saa
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Tänan!
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