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“Kes oskab, see teeb - 
kes ei oska, see juhib!”

● Vt http://www.seebs.net/faqs/hacker.html ja 
http://www.seebs.net/faqs/manager.html

● Tõsine “pidur” juba IT algaegadest: vt ka 
http://www.catb.org/jargon/html/S/suit.html

● Tänapäev: IT igal pool => vaja on vahelüli “karvaste” ja 
“pintsaklipslaste” vahel; CIO on juhtkonna tasemel tegelane

http://www.seebs.net/faqs/hacker.html
http://www.seebs.net/faqs/manager.html
http://www.catb.org/jargon/html/S/suit.html


IT juhtimine eri aegadel
● 60./70. aastad – andmetöötlus (data processing)

● 80./90. aastad – juhtimisinfosüsteemid

● Alates ca 2000 – infoteenused

● Praegu/lähiajal – lausandmetöötlus (ubicomp)



...
● Andmetöötluse ajastu

– Suured masinad – elitaarne, ligi said vaid spetsialistid

– Pakktöötlus (batch processing) – töö käis tsükliliselt

– Arendus kindlate spetsifikatsioonide järgi ja kindlatele 
tarbijatele

– Andmesisestust tegid kutselised operaatorid

– Juhtimisskeem sarnanes suure riigiasutuse omaga



...
● Juhtimisinfosüsteemide ajastu

– Masinad väiksemaks ja odavamaks

– Eri astmete juhid hakkasid terminalide kaudu infole 
otse ligi pääsema

– Andmesisestuse iseloom muutus – infot sisestati 
tekkekohal “kohakaasluse alusel” ja edastati 
elektrooniliste kanalite kaudu

– Erinevad tööriistad (suur-, mini- ja personaalarvutid)



...
● Infoteenuste ajastu:

– Infost saab strateegiline ressurss, CIO eraldi ametiks

– Paljude teenuste sisseostmine

– Võrgustumine ja mobiilseadmed

– Turvateema esiletõus



...
● Lausandmetöötluse ajastu:

– Keskkonna juhtimine ja “targad lahendused”

– Nutiseadmed ja nutistu (asjade Internet)

– Turvalisus kisub käest ära

– Suur Vend ja privaatsuse kadu

– Juriidiliste küsimuste suur osakaal



Infosüsteem?
● Väga erinevalt defineeritud mõiste, aga enamasti mõeldakse 

mingi kindla eesmärgi saavutamiseks loodud süsteemi kolme 
põhikomponendiga:
– Inimesed

– Tehnoloogia

– (äri)Protsessid

● Võib ka täpsustada tehnoloogia komponente (riistvara, 
tarkvara, võrgud), lisada andmed eraldi osana jne



Kolmnurk
● Kui üks komponent on 

puudulik, ei toimi:

– Siserünne, lihtsalt lollus 
või “ups, juhtus!”

– Murphy, Murphy…

– Bedwetters 2007 (või 
Mitnick ca 1995)



Info organisatsioonis
● Isikuandmed (personal information) – e-post, dokumendid, erinevad 

isiklikud failid (fotod jne)

● tegevuse andmed (operational information) – töö käigus tekkiv info 
(dokumendid, arved jne)

● haldusandmed (administrative information) – raamatupidamis- ja 
personaliinfo, palgalehed jne

● üldandmed (departmental information) – kõigi eelmiste kategooriate info, 
millele on vaja ligipääsu kogu osakonnas või organisatsioonis (küsitlused)



Info väärtust määravad faktorid 
(Valerie Bryani ainetel)

Õigsus Ligipääs Õigeaegsus

Vastavus: kogutud info on 
selline kui eeldati

Turvalisus: ligi saavad 
need, kes peavad

Pöördusaeg: saab kätte 
mõistliku ajaga

Täpsus: sisestatud info 
vastab kogutule

Võrgust ligipääsetav Ajakohasus: info on värske

Veakindlus: väljundinfo 
tuleneb sisendinfost

Otseligipääs ilma teise isiku 
abita

Töövoog sisestamisest 
väljundini on asjakohane

Kasulikkus: sisestatud 
infost on reaalselt kasu

Varustus: riistvara on info 
väljastamiseks piisav

Töökindlus: ligi saab siis, 
kui vaja



IS arendustsükkel



Ettevõtte IS arhitektuur
● Ettevõttesüsteemid: ERP (ressursihaldus), CRM 

(kliendihaldus), SCM (tarneahel/logistika)…

● Teadmushaldus ja koostöö: välisveeb, ekstranet, intranet, 
VPN, sisewikid...

● Äriluure (BI): andmekaeve, suurandmesüsteemid...

● Kõik kolm komponenti suhtlevad reeglina ühise andmelao 
(DW) kaudu => oluliseks muutub andmete ühtlustamine 
(ETL: extract, transform and load), sh vormingute küsimus



Näide

Kenyo, Lauren et al. Business Information Systems: Design an App for That. Saylor Foundation 
2011.  http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=46



Juhi rollidest

● Järgnevad rollid on sõnastatud üldtasemel, kuid kehtivad ka IT juhtimise juures:
– juht (leader) – visioon, sihtide määratlemine, meeskonna „vedamine”
– teavitaja/suhtleja (communicator) – info kogumine, töötlemine, „serveerimine”
– treener/juhendaja (coach) – õigete inimeste leidmine, arendamine, koostöö
– mentor/õpetaja (mentor) – isiklik eeskuju, autoriteet
– arengumootor (change agent) – ajaga kaasaskäik, innovaatilise õhkkonna 

loomine
– ülemus (power broker) – konfliktide lahendamine, pehme vs kõva juhtimine



Riskihaldus
● Juba hr Murphy teadis…

● IT juhtimise üks olulisi teemasid

● Tihti õpetatakse vale nurga alt (Antti “Anttix” Andreimann EIK 
aastapäeval 2008: “Noh, kutid – kas mäletate, kuidas me 
tunnis tabureti kõrgust mõõtsime?!?”)

● Vastu maja lennanud lennuk on katastroof. “Pange läinud” 
server on “itimeeste mure”…?



Tänapäeva häda

● Tehnika areng - kiiremad, võimsamad, paremad 
lahendused

● Probleem 1 - inimeseloom pole oluliselt targem kui enne. 
Porsche Carreraga puussesõit on aga märksa ohtlikum kui 
1911. aasta Bugattiga

● Probleem 2 - tehnoloogiline progress muudab inimese 
sõltuvaks tehnikast ja veelgi haavatavamaks.  NYC 
9/11 ...

● Probleem 3: meenutame Zogi planeedilt Margo...



Tahtsime parimat, välja tuli nagu alati
● Lendava taldrikuga saabus Maale olend Zog, et selgitada, 

kuidas sõdasid ära hoida ja vähktõvest võitu saada. Need 
teated tõi ta planeet Margolt, kus elanikud vahetavad 
mõtteid peeretuste ja stepptantsu abil.

Zog maandus öösel Connecticutis. Vaevalt oli ta õhulaev 
maad puutunud, kui ta nägi, et lähedal põleb maja. Ta 
tormas majja, püüdes peeretuste ja stepptantsuga 
inimesi hoiatada kohutava ohu eest, mis neid ähvardab. 
Perekonnapea lõi Zogil golfikepiga pea lõhki.  

    – Kurt Vonnegut, “Tšempionide eine”



IT riskid
● Nagu ka muudes valdkondades, ei ole nullriski olemas 

(Murphy…)

● Esinevad infosüsteemide kõigi peamiste komponentide 
juures:
– Inimesed

– Tehnoloogia

– Protsessid



Mõned mõisted (RIA materjalide põhjal)
● Vara (asset) – väärtusega objektid, mis vajavad kaitset (N: 

andmed, ruumid, serverid, inimesed… aga ka mittemateriaalsed 
nähtused nagu tavad või maine)

● Oht (threat) – võimalik soovimatu sündmus, mis võib varale 
negatiivselt mõjuda (N: pahavaraga nakatumine)

● Nõrkus (vulnerability) – vara (sh protsessi või süsteemi) nõrk 
koht, sageli turvameetme puudumise või ebapiisavuse tõttu (N: 
arvutis puudub viirusetõrjetarkvara või on see aegunud)



...
● Kaitsetus (exposure) – vara avatus mingile ohule, mis on tingitud mingist 

nõrkusest (N: arvuti on puuduliku kaitse tõttu pahavarale avatud)
● Risk (risk) – ohu (nõrkusest tuleneva) realiseerumise  ja reaalse kahju 

tekke tõenäosus (N: arvuti nakatub pahavaraga)
● Turvameede (safeguard) – riski vähendamise abinõu (seade, tarkvara, 

eeskiri, protseduur vmm; N: arvutisse paigaldatakse uuem 
viirusetõrjetarkvara või kindlam operatsioonisüsteem)

● Vt ka https://www.ria.ee/public/Programm/Infoturbe_materjalid_2014/ 
Sissejuhatus_infoturbesse_141114.pdf

● Turbeteema jätkub ühes järgmises loengus



"Inimene-masin" -süsteem

● Millised alltoodutest vastavad pealkirjale?

– Küborg

– Segane ja karvane arvutihull, kükkab 24/7 kuvari taga

– Tädi Marta, tegeleb ½ tundi päevas Wordiga, DVD 
vahetamiseks kutsub teisest toast kolleegi appi

● KÕIK KOLM – süsteemi “eluiga” on aga erinev

● Riskid võivad rakenduda nii süsteemi töötamise ajal kui 
ka viivitusega (kange kael või randmetunnelisündroom)



Häireeee!
● Risk kui potentsiaalne ohutegur saab reaalsuseks

● Negatiivse stsenaariumi käivitumine - kahjude ulatus 
sõltub väga suuresti reaktsioonist

● ==>  Häireolukorrast teatamine peab olema hästi 
läbimõeldud

● Peab olema universaalselt tajutav, s.t. mitte vaid ühe 
meele kaudu



Näide: kaks häiresignaali
● Variant 1. "Häire!!! Teie arvutis on VIIRUS!!! Sulgege 

koheselt arvuti, sest vastasel juhul hävineb KOGU teie 
kõvaketta sisu! "

● Variant 2. "NB! Teie arvutis on avastatud CIH-4092 viirus, 
mis võib rünnata failisüsteemi ja muuta osa kettast 
loetamatuks. Proovige käivitada F-Prot või NAV. Kui see ei 
aita, helistage telefonil 555-2424."



Häiresignaal

● Peab erinema taustast

● Olema üheselt eristatav

● Soovitavalt toimib mitme meele kaudu

● Sageli edastatakse vaid neile, kel on olukorra üle 
mingi mõju!

– “Mr Skylight to one and two”



Lõpetuseks
● IT juhtimine eeldab üsna laia profiili kahe maailma vahel – ja 

inimesed on enamasti tähtsaim komponent

● Riskihaldus on oluline osa IT juhtimisest (hea riskihaldus 
võtab turvajatel tööd vähemaks)

● Mõningaid teisi IT juhtimise komponente (HCI, turvalisus 
jmm) vaatleme järgnevates loengutes

● NB! Täna väga põgusalt käsitletud teemadel tulevad mitmel 
juhul eraldi kursused (härrad Leis, Praust, Raspel, Krist jmt)!



Jutt sai tänaseks otsa
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