
Andmekaitsespetsialisti õppekava moodulite õpiväljundite ja kutseharidusstandardis kirjeldatud 
õpiväljundite võrdlus 

 

KHS §27. Viienda taseme kutseõppe 
õpiväljundid 

Õppekava moodulite õpiväljundid 

Kutse- ja erialased teadmised: 
teab ja tunneb kutse- ja eriala põhjalikult, 
sealhulgas tunneb ja rakendab kutseala 
põhimõtteid, teooriaid ja tehnoloogiaid loovalt nii 
tavalistes kui ka uudsetes töösituatsioonides. 
 

Moodul 2:  

 ohjab organisatsioonile kohalduvaid 
andmekaitsealaseid nõudeid lähtudes 
valdkonna regulatsioonidest ja 
organisatsiooni tegevusvaldkonnast 

 selgitab organisatsioonile 
andmekaitsealaseid kohustusi ja vastutust 
lähtudes valdkonna regulatsioonidest ja 
organisatsiooni tegevusvaldkonnast 

 monitoorib infoturbe meetmete vastavust 
andmekaitsenõuetele lähtudes valdkonna 
regulatsioonist 

Moodul 3: 

 ohjab andmekaitsealase 
riskikommunikatsiooni ja 
konfliktsituatsioone lähtudes 
kommunikatsiooni põhimõtetest 

 monitoorib töötleja isikuandmete töötlemist 
ja dokumenteerib tuvastatud 
töötlemisnõuete rikkumised lähtudes 
isikuandmete töötlemisele kohaldatavatest 
nõuetest 
 

Kutse- ja erialased oskused ning iseseisvuse ja 
vastutuse ulatus: 
 1) oskab iseseisvalt täita oma kutse- või eriala 
keerukaid ja mitmekesiseid, loovaid ja uudseid 
lahendusi eeldavaid etteantud raamidest 
väljuvaid tööülesandeid; 
 2) oskab tööülesannete täitmiseks valida ja 
kasutada selleks sobivaid töö- ja 
probleemilahendusmeetodeid; 
 3) vastutab oma tööülesannete täitmise eest. 
 

Moodul 3: 

 viib läbi andmekaitsealase mõjuhinnangu  
lähtudes organisatsiooni 
tegevusvaldkonnast 

 teeb kindlaks organisatsiooni 
andmekaitsealased riskid valides sobiva 
metoodika lähtudes valdkonna 
regulatsioonist 

 ohjab andmekaitsealase 
riskikommunikatsiooni ja 
konfliktsituatsioone lähtudes 
kommunikatsiooni põhimõtetest 

  monitoorib töötleja isikuandmete 
töötlemist ja dokumenteerib tuvastatud 
töötlemisnõuete rikkumised lähtudes 
isikuandmete töötlemisele kohaldatavatest 
nõuetest 
 

  
Õpipädevus: 
 1) õpib ja täiendab end iseseisvalt ja 
ennastjuhtivalt, hindab oma õppimist, määrab 

Moodul 1: 

 mõistab oma vastutust teadlike otsuste 
langetamisel elukestvas 
karjääriplaneerimise protsessis 



kindlaks koolitusvajaduse enese täiendamiseks 
ning õpingute jätkamiseks; 
 2) hindab ja analüüsib oma teadmiste taset. 
 

Moodul 2: 

 osaleb koolitusvajaduse kaardistamises ja 
koolituste läbiviimises lähtudes valdkonna 
regulatsioonidest, organisatsiooni 
tegevusvaldkonnast ja monitoorimise 
tulemustest 
 

Suhtluspädevus: 
 1) põhjendab üksikasjalikult oma seisukohti ja 
väljendab neid ka endale uudsetes 
situatsioonides ning edastab oma mõtteid ja 
kavatsusi selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui 
kirjalikult; 
 2) kasutab kutse- ja erialaste probleemide 
lahendamisel erinevaid ja spetsiifilisi infoallikaid; 
 3) hindab kasutatava informatsiooni 
usaldusväärsust ja tõesust. 
 

Moodul 1: 

 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 
Moodul 2: 

 selgitab organisatsioonile 
andmekaitsealaseid kohustusi ja vastutust 
lähtudes valdkonna regulatsioonidest ja 
organisatsiooni tegevusvaldkonnast 

Moodul 3: 

 monitoorib töötleja isikuandmete töötlemist 
ja dokumenteerib tuvastatud 
töötlemisnõuete rikkumised lähtudes 
isikuandmete töötlemisele kohaldatavatest 
nõuetest 
 

Enesemääratluspädevus: 
 1) kasutab enesehindamist oma käitumise 
muutmiseks, arvestades vajaduse korral 
sotsiaalset konteksti; 
 2) on võimeline adekvaatselt hindama oma tööd 
ning tegema ettepanekuid töötulemuste 
parendamiseks ja juhendama kaastöötajaid 
muutuvates situatsioonides. 

Moodul 1: 

 mõistab oma vastutust teadlike otsuste 
langetamisel elukestvas 
karjääriplaneerimise protsessis 

 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 

 mõistab majanduse olemust ja 
majanduskeskkonna toimimist 

 mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 
 

Tegevuspädevus: 
 1) on võimeline juhendama kaastöötajaid ja 
osaliselt vastutama nende väljaõpetamise eest; 
 2) osaleb tulemuslikult erinevate meeskondade 
töös ning on võimeline neid vajaduse korral 
moodustama ja juhtima. 
 

Moodul 1: 

 kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi 
töökeskkonnas 

Moodul 2: 

 osaleb koolitusvajaduse kaardistamises ja 
koolituste läbiviimises lähtudes valdkonna 
regulatsioonidest, organisatsiooni 
tegevusvaldkonnast ja monitoorimise 
tulemustest 

 

Infotehnoloogiline pädevus: 
 1) teab tööks vajalikke info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid; 
 2) oskab suhtuda kriitiliselt saadaoleva teabe 
usaldusväärsusesse; 
3) oskab kasutada peamisi arvutirakendusi ning 
interneti võimalusi nii isiklikel kui tööalastel 
eesmärkidel; 
 4) oskab rakendada abivahendeid teabe 
loomiseks, esitamiseks ja mõistmiseks ning leida 

Moodul 4: 

 kasutab infosüsteeme ja e-teenuseid 
vastavalt infovajadusele. Leiab aja- ja 
asjakohase teabe ning suudab seda 
kvaliteetselt esitada 

 rakendab infoühiskonna võimalusi vastavalt 
organisatsiooni vajadustele  
 



ja kasutada internetipõhiseid otsingusüsteeme ja 
muid teenuseid. 
 

Algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevus: 
 1) oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet 
ideede teostamiseks ning hinnata allika või 
käsitluse usaldusväärsust; 
 2) suudab esitada ja kaitsta oma seisukohti ja 
ideid nii isiklikus, avalikus kui ametlikus suhtluses 
ning teeb otsuseid ja eksperimenteerib; 
 3) suudab koostada äriplaani; 
 4) koostab iseseisvalt endale lühi- ja pikaajalise 
karjääriplaani; 
 5) analüüsib ja hindab iseseisvalt oma kutse-, eri- 
ja ametialast ettevalmistust ning tööturul 
rakendumise ja edasiõppimise võimalusi. 
 

Moodul 1: 

 mõistab majanduse olemust ja 
majanduskeskkonna toimimist 

 mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 

 mõistab oma vastutust teadlike otsuste 
langetamisel elukestvas 
karjääriplaneerimise protsessis 

 


