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Päevakord 
1. ITL-i kommunikatsiooni seoses Ukraina sõjaolukorraga. 
 
 
 
 
Protokoll 
 
1. ITL-i kommunikatsiooni seoses Ukraina sõjaolukorraga 
Ülevaade liikmetelt ja avalikust sektorist kogutud infost: 

- Kohapeal olevad Ukraina töötajad, kes on Eestis koos peredega, ära ei kiirusta 
Eestist. Mure on pigem nendega, kellel pered Ukrainas. Enamik ettevõtteid 
abistavad oma töötajaid perede ära toomisel. 

- Küsimusi on palju seoses Venemaal ja Valgevenes olevate töötajate ja 
partnerettevõtete töötajatega, soovitakse samuti Eestisse tulla. Startup viisade 
taotluste hulk on kasvanud hüppeliselt. Riigil puudub hetkel seisukoht. 

- Ukraina digiministri nõunikult Jaanika Meriloga suhtlesin, lubas saata nimekirja  
kuidas Eesti ettevõtted saavad aidata. 
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- Välisministeeriumil ei ole selget seisukohta riikide külastamise osas, kes pole 
Ukraina osas pooli valinud. Seoses sellega on meil hetkel probleem Egiptuse ja 
AÜE visiitidega, mis on planeeritud märtsiks. 

- Kuna küberrünnakud on tõusnud, koondada ITL-i alamlehele nõuanded. 
Sõnumite koostamiseks kaasame küberturbe ettevõtted ja RIA esindaja. 

- Häkkimine on illegaalne tegevus, kuidas kommunikeerida noortele nii et 
kuuldaks, et asjatundmatu tegevus võib muuta olukorra hullemaks ja tõmmata 
agressiooni ka Eesti peale. 

 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et  

- kommunikeerime kuidas kaitsta ennast küberrünnakute vastu, et liidu liikmed 
aitavad oma Ukrainas olevaid töötajaid ja Eestis olevaid ukrainlastest töötajaid ja 
nende peresid. Liit aitab kuidas iganes võimalik ning vahendab ettevõtete 
muresid ja abistamisinfot avalikule sektorile; 

- ITL teeb küberturvalisuse nõuannete alamlehe liidu veebilehele;  
- kommunikeerime, et häkkimine on illegaalne tegevus ning sooviga antud 

situatsioonis aidata tuleb liituda organiseeritud kaitsega ning pöörduda 
vastavatesse institutsioonidesse; 

- ITL eraldi annetusi koguma ei hakka, vaid jagame infot usaldusväärsete Ukraina 
jaoks annetusi koguvad organisatsioonide kohta; 

- toetame Kaubandus-Tööstuskoja üleskutset võimaldada annetada Ukrainale 
tulumaksu vabalt; 

- eraisikud ja ettevõtted peaksid läbi mõtlema ja olema valmis kriisiolukorras 
hakkama saamiseks, arvestades olukorda kui palju me tehnoloogiast oleme 
mõjutatud. 

- teeme pöördumise enda liikmetele, kus vahendame pakkumisi ja üleskutseid. 
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