
MEMO 25.10.2022 

 
1. Ülevaade  õigusaktide seisust: 

a. NIS 2 – ootame ametlikku vastuvõtmist; 

b. CRA – küberkerksuse õigusakti ettepanek – ITL-i arvamus on esitatud, tagasisidet 
pole saanud. Sellega üritatakse saavutada seda, et tooted oleksid turvalised, aga 
puudu on selge arusaam, kuidas seda siiski teha. 

c. eIDAS 2.0 – arutelud käivad EL-i tasandil. Põhisisu tundub olevat koos, detaile veel 
räägitakse läbi. Vastuvõtmisel peavad kõik kiiresti olema valmis kasutama nn 
Euroopa digiidentiteeditaskut (Digital Identity Wallet). 

d. Eesti õigusaktide muutmisest uudiseid pole, s.h KüTS revisjonist ja uutest 
määrustest. 

2. Väikeste ja keskmiste ettevõtete küberteadlikkuse suurendamine 

a. Arutelu tõi lauale Lean Digitali esindaja Aleksandr Miina.  

b. Küsimus: kuidas jõuda sinna, et väikestele ja keskmistele tööstusettevõtetele jõuaks 
kohale, et nad peavad tegelema küberturvalisusega; kuidas anda neile selleks 

lihtsad ja selged meetodid, tööriistad ning vahendid. 

c. Arutelul kõlasid järgmised mõtted: 

i. Vaja on näitlikustada, kui lihtsalt võib midagi juhtuda.  

ii. Teadlikkuse tekitamist tuleb alustada nende ettevõtete juhtidest. 

iii. ITL-i liikmed saavad harida oma kliente. Kas selleks oleks vaja ühist 
materjali? 

iv. Teema on seotud ITL-i hea tavaga turvalise tarkvara arendamisel. Vaja on 
levitada klientide hulgas teadmist, et tellige ettevõtetelt, kes arendavad 
turvalist tarkvara. Teine pool juurde, et kuidas üldse oma ettevõttes 
küberturvalisust tõsta. 

v. Riigile on vaja survet avaldada, et seda teemat pandaks rohkem 
haridusprogrammi ja seda kõigil tasemetel. Hariduse vaatest on teemadeks: 

1. Koolide rahastus 

2. Õppekavad 

3. Üldhariduskooli programm 

4. Koolide programmide nõukogudes olijad võiksid sõna võtta/toetada. 

vi. Fookus ei pea olema küberturvalisusel, vaid üldisel riskide haldusel. Vaja 
tekitada riskijuhtimise isu. 

vii. Kuna küberturvalisuse teemal teadlikkuse tõstmine on paljude (meie) 
ettevõtete äri, siis pigem tuua otsi kokku, mitte teha liiduna paralleeltegevust. 

viii. Teemaks ka ressursipuudus ehk kas ettevõtted võiks saada toetust, et tõsta 
oma küberturvalisuse taset. 

ix.  Vaja on veel lihtsamat materjali, sest teema tundub paljudele liiga keeruline. 

x. Liiduna levitada sõnumit, et teema on oluline, vaja on rahastust ja teadlikkuse 

tõstmist lasteaiast vanuriteni. 

d. Järgmised sammud: 



i. Mõtleme, kas ja kuidas oleks võimalik teemat käsitleda kevadel toimuval 
targa tööstuse konverentsil; 

ii. Suhtleme RIA-ga, et mis neil käsil ja plaanis (nt itvaatlik) ning uurime, kas on 

võimalik koostööd teha. 

iii. Uurime, kas Birgy Lorenz tuleks nõukojale rääkima, mida on tehtud ja mis on 
plaanis üldhariduses. 

 


