
MEMO 7.09.2022 

 
1. Toimus esimene kohtumine MKM-i riikliku küberturvalisuse osakonna (RKO) uue 

juhataja Liisa Pastiga, kes edastas meile järgmised sõnumid: 

a. ITL on RKO jaoks võtmepartner, kellelt oodatakse konsultatsioonide käigus 
ekspertarvamust, kas planeeritavad normid on praktikas rakendatavad. Samuti on 
ootus meile, et jagame infot oma liikmetele (tegeleme teavitustööga). Seekord paluti 
konkreetselt jagada infot, et: 

i. Eestis on nüüd uus infoturbestandard - https://eits.ria.ee/  (õigusaktina veel 
jõustamata); 

ii. Küberintsidentidest tuleb teavitada RIA-t. 

b. KüTS-i revisjoniga ei kiirustata, oodatakse ära, kuni NIS2 direktiiv on ametlikult vastu 

võetud. 

c. Riigis tegeletakse hoogsalt valmisolekuseaduse eelnõuga (see oli juunis 
mitteametlikul kooskõlastusel, ITL esitas oma ettepanekud, ametlik kooskõlastus 
seisab ees). 

d. MKM on koostöös RIA-ga üle vaatamas HOS § 41 lõikes 2 sisalduvat elutähtsa 
teenuse osutaja kohustust tagada elutähtsa teenuse toimepidevuse ka viisil ja 
vahenditega, mis ei sõltu välisriikides asuvatest infosüsteemidest ning analüüsimas 
laiemalt saartalituse eeldust. Selle kohta tuleb varsti rohkem infot elutähtsa teenuse 

osutajatele. 

e. RKO prioriteet on lähiajal vastu võtta kolm määrust: võrgu- ja infosüsteemide 
turvalisuse määrus, mis sisaldab ka pilveteenuste nõudeid, EITS määrus ja 
andmesaatkonna määrus. Esimese puhul on ITL-i ettepanekuid osaliselt arvestatud. 
Nende määruste kehtestamise aluseks olevad muudatused küberturvalisuse 
seaduses võeti Riigikogus juulis vastu ja need muudatused jõustusid 16.08. 

f. Prioriteediks on veel RKO kompetentside suurendamine (värvatakse nt 
tehnoloogianõunik ja uus riskijuht). 

g. Suurem teema laual on panna kokku küberturvalisuse strateegia /teekaart ehk 
leppida kokku prioriteedid ja valida tegelik sõidusuund. 

i. Selle esimene samm (riski ja ohu mudeldamine) tehakse järgmisel 
küberturvalisuse poliitika nõukoja (KPN) kohtumisel, mis toimub järgmisel 
reedel, 16.09 kell 9-15.30 Teletornis. Seekord ootavad nad osalema ka 
ettevõtete esindajaid, kes ametlikult KPN-i liikmed ei ole. Kui soovite osaleda, 
andke oma soovist teada carolyn.mets@mkm.ee . 

h. Leppisime kokku, et regulaarne kohtumine infoturbe nõukojaga toimub kord kvartalis 

(v.a suvel). 

2. Omakeskis arutasime ja leppisime kokku järgmist: 

a. Tegeleme väiksema töögrupiga aktiivselt edasi ITL-i hea tavaga turvalise tarkvara 
arendamisel. Nimelt oleme koostamas sellele kommunikatsiooniplaani. Lisame tava 
ka ITL-i riigihangete töörühma poolt koostatavasse parimate praktikate soovitusse 
hankijatele.  

b. Kalev suhtleb RIA-ga, kes seekord kohtumisel ei osalenud, et kas on teemasid 
omavaheliseks aruteluks. Näiteks kas CERT-i poolt on juhiseid jagada. 

c. Järgmisteks nõukoja kohtumisteks on oodatud teemad liikmetelt! 

https://eits.ria.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082022002
mailto:carolyn.mets@mkm.ee


 

Veel infoks:  

1) Lisasin manusena NIS 2 lõpliku kompromissteksti (ärge laske end ehmatada dokumendi 
prantsuskeelsel sissejuhatusel), mis enam suure tõenäosusega väga ei muutu. Nüüd 
oodatakse lõplikku kinnitamist erinevates instantsides, millele järgneb keeletoimetus ja 
ametlik avaldamine Euroopa Liidu Teatajas. Eestil on seejärel aega seda üle võtta 21 kuud. 

2) 21.09 on Euroopa Komisjon lubanud avaldada  küberkerksuse õigusakti  (Cyber Resilience 
Act ehk CRA) ettepaneku, millega plaanitakse kehtestada nõuded väiksematele seadmetele 
(IoT). Täpsem sisu on veel teadmata. 

3) eIDAS uus määruse valmimine venib (s.t pole jõutud sisus kokkuleppele). 

 


