
MEMO 2.02.2022 

Infoturbe nõukoja ja MKM-i riikliku küberturvalisuse osakonna (RKO) esindajate (Raul Rikk ja 
Raavo Palu) kohtumisest.  

Osales ka Mait Heidelberg MKM-i digiriigi arengu osakonnast. Kohtumisele olid kutsutud ka RIA 

esindajad, kes kahjuks ei saanud osaleda. 

1. Olulised õigusmuudatused EL-i tasandil 

a. NIS 2 ehk uus küberturvalisuse direktiiv – käimas on kolmepoolsed läbirääkimised 
lõpliku teksti osas. Eesmärk on see enne suve vastu võtta.  

i. ITL-i poolt avaldasime valmisolekut kaasas olla ja panustada. 

ii. MKM-i laual on küsimus, kuidas NIS2 ja CER ehk Resiliance of Critical 
Entities direktiivid koos üle võtta, millised seosed tekitada. Eestis on 
vastavateks õigusaktideks küberturvalisuse seadus (KüTS) ja Riigikantselei 

poolt väljatöötatav valmisoleku seadus (VOS). 

b. EL-i tehisintellekti määrus ehk AI Act – Kalev tõi välja, et EL-i uue regulatsiooni plaan 
ja Eesti riiklikud ambitsioonid kratikavas on vastuolulised. Viimases puudub infoturbe 
osa. MKM tunnistas probleemi, aga ka võimekuse puudumist sellega tegeleda. Idee: 

korraldada sel teemal eraldi arutelu. 

c. eIDAS määrus – liigutakse edasi nii õigusakti teksti kokkuleppimisega kui ka tehnilise 
toolboxi kirjeldamisega. Lähiajal tulemas piloodi hange. Eesti pingutab, et kaasas 
olla ja oma ettepanekuid esitada. Täiendav info liigub läbi eID koordinatsioonikogu.  

d. Cyber Resiliance Act (CRA) ehk küberkerksuse õigusakt – EK plaanib veebruaris 
avalikku konsultatsiooni ja kolmandas kvartalis tulla välja õigusakti ettepanekuga. 
Skoop on hetkel ebaselge, aga võib kohalduda nii toodetele, teenustele kui ka 
tarkvara arendajatele. Ettevõtlussektor murelik. MKM on kuulnud, et midagi sellist 

planeeritakse, aga rohkem pole kursis (pole jõudnud tegeleda). 

e. Joint Cyber Unit (JCU) – tegemist on EK soovitusega luua ühine kiirreageerimise 
üksus. Arutelud käivad, küsimuseks nii õiguslik alus, üksuse võimekus ja korralduslik 
pool. 

2. MKM-i RKO 2022 tegevuskava  

a. Eesmärk, et küberruum oleks ohtudele vastupidav ja seda usaldatakse. Selleks on 
koostatud digiühiskonna arengukava 2030 all olev küberturvalisuse tegevuskava, 
kus on ca 50 tegevust.  

b. Mõned olulisemad teemad: 

i. Riski- ja kriisihalduse võimed 

1. Operatiivturvalisuse parandamine – uued protseduurid 

2. Küberturbe reservi loomine 

3. MKM valmisoleku korra uuendamine 

4. Hädaolukorra lahendamise plaanide ajakohasena hoidmine 

5. Uute tehnoloogiatega seotud riskide hindamine – selleks luuakse 
töökord 

6. Küberturbe baashügieeni taseme seire 

7. Valimiste turvalisus – suunatakse valimiste küberriskide haldust 

ii. Poliitika kujundamine ja õigusloome 



1. KüTS muutmise I etapp (E-ITS ja sertifitseerimine) – eelnõu on 
esitatud Vabariigi Valitsusele. Sealt liigub edasi Riigikogu menetlusse. 

2. Pilveteenuste regulatsioon – eesmärk eelnõu lähiajal 

kooskõlastamisele saata 

3. RIA põhimääruse täiendamine – mandaatide ülevaatamine, TTT 
reguleerimine 

4. KüTS revisjon – vt allpool täpsemalt 

5. Valmisoleku seaduse koostamises osalemine - eelnõu peaks valmima 
märtsis. 

6. Valimiste õigusaktide täiendamine – JUM veab, MKM RKO kaasas.  

iii. Analüüs, TAIE, haridus 

1. Poliitika kujundamise analüüside tellimine, nt küberturbe juhtimise 
kontseptsioon, eesmärk 4 analüüsi. 

2. Küberturbe rahastamise mudeli väljatöötamine – selle aasta plaan on 
teostada uuring. 

3. Kvantkommunikatsiooni tegevusplaani väljatöötamine 

4. Küberturbe TA kava loomine 

5. TAIE kava realiseerimise koordineermine 

6. Küberturbe järelevalve kontseptsioon – selle aasta plaan on teostada 

uuring. 

iv. Rahvusvaheline koostöö 

1. Eesti huvide kaitse, sisendid õigusaktide eelnõudesse 

2. Jutupunktide uuendamine 

3. Välisdelegatsioonide harimine 

v. Juhtimine ja administreerimine 

1. Küberturbe tagamise juhtimissüsteemi uuendamine – uuring ja 
rakenduskava 

2. EL TTT üksuse käivitamine 

3. Kogukonna arengu suunamine – üritused 

4. Raha kasutamise koordineerimine 

5. Riigiside valdkonna juhtimine – eesmärk palgata riigiside nõunik 

6. Kriisiolukorra sidelahenduste uuendamine 

3. RIA olulised tegevused sel aastal: EITS-i rakendamine, TTT, hädaolukorra lahendamise 
plaanide uuendamine, CERT-i tehnoloogiliste võimekuste kasvatamine, RED tiimi loomine. 

4. Küberturbe olulisuse teadvustamine Eesti erasektoris 

a. Ivo Suursoo Columbusest püstitas küsimuse, kas küberturbe teadlikkuse ning kesk- 
ja suurettevõtete reaalsete arengute teemas peaks ITL ja MKM koos omama 
nägemust ja plaani. 

b. Lepiti kokku, et ITL võtab siin initsiatiivi ja jagab riigiga oma mõtteid.  

c. Sel teemal järgneb eraldi üleskutse ITL-i liikmetele ja arutelu. 



d. Meenutuseks, et ITL-is on juba eraldi moodustatud tarkvaraarendajate esindajatest 
töörühm, kes koostab security by design põhimõtteid, millele peaks ka järgnema 
nende levitamine nii liidu siseselt kui teistele ettevõtjatele ning riigiasutustele.  

5. Küberturvalisuse seaduse revisjon 

a. MKM-i ajakava: 

i. III kvartal 2022 – VTK kooskõlastamisele 

ii. IV kvartal 2022 – eelnõu kooskõlastamisele 

iii. Järgmise aasta I pooles ehk selle Riigikogu ajal vastuvõtmine 

b. Revisjoni teemad on kirja manuses – kui need tekitavad mõtteid ja ettepanekuid, siis 
MKM ootab sisendeid. 

c. ITL-i/SK poolt jäid kõlama: 

i. Nõuded ei tohi olla dubleeritud, peab olema kooskõla teiste õigusaktidega. 
Sama järelevalve osas – pole vajadust topelt järelevalveks, nt RIA ja FI 
pankade puhul. 

ii. Selgelt defineerida subjektid + riigile kohustus teavitada subjekte 

iii. Mure ulmeliste trahvide üle, peab olema rikkumisega proportsionaalne. 
Sanktsioonide rakendamine ei tohi pärssida erasektorit võrreldes avaliku 
sektoriga. 

iv. RIA rollikonflikt (nõuete kehtestaja ja järelevalve) vajab lahendust 

 


