
MEMO 15.11.2022 

 
1) Lauri Tankler RIA-st rääkis küberturbe teaduse, tehnoloogia ja tööstuse 

koordineerimiskeskuse plaanidest ja arengutest. Tegemist on RIA uue osakonnaga, mille 

ülesandeks on: 

a. kasvatada küberturvalisuse sektori konkurentsivõimet (fookusega teadus ja 
arendustegevusel); 

b. edendada Eesti ühiskonna küberkerksust (fookusega VKE-del); 

c. suurendada valdkonna järelkasvu ja spetsialistide hulka; 

d. seirata ja toetada küberturvalisuse ökosüsteemi arengut Eestis. 

2) MKM-i RKO õigusnõunikud andsid ülevaate õigusruumis toimuvast: 

a. NIS2 võeti vastu, vt lähemalt altpoolt.  

b. KüTS § 7 lg 5 määrus „Võrgu- ja infosüsteemide küberturvalisuse nõuded“ võetakse 
lähiajal vastu, vt lähemalt altpoolt. 

c. MKM menetleb KüTS § 51 lg 3 määrust, millega määratakse küberturvalisuse 
valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute riikliku koordineerimiskeskus ja 

selle ülesanded. 

d. KüTS revisjon tehakse koos NIS 2 ülevõtmisega. 

e. MKM analüüsib koostöös RIA-ga eraldi HOS § 41 lg 2 sisalduvat saartalituse nõuet. 
Seoses valmisoleku seaduse eelnõuga tuleb see säte üle KüTS-i. 

3) MKM-i rahvusvahelise küberturvalisuse koostöö juht Kaido Tee ja Eesti digi- ja küberpoliitika 
nõunik Brüsselis Thorwald-Eirik Kaljo andisid ülevaate EL-i tegemistest: 

a. Ühtse küberüksuse (JCU – joint cyber unit) loomisega hetkel edasi ei tegeleta. 
Samas on teemaks eraldi algatus security operative centre; 

b. Küberkerksuse õigusakti (CRA) osas käivad sisulised läbirääkimised, eesmärk on 
1,5 aastaga see vastu võtta. Üldine foon on see, et määrust tervitatakse, kuna 
valdkonnas on puudujäägid ning usutakse, et kodanikud on siis kaitstud, kui luuakse 
õigusruum ja kohustatakse tootjad küberturvalisusega tegelema. Eesti seisukohtade 

kohta loe altpoolt.  

c. Murekohana toodi välja pilve sertifitseerimist puudutav ehk EU Cloud Scheme, sest 
kavandatavad nõuded keelaks andmete hoidmise väljaspool EL-i asuvates pilvedes. 

4) Luukas Ilves ja mRIIK projektijuht Nikolai Kornõšev rääkisid koostööst Ukrainaga ja riikliku 

mobiilirakenduse arendamisest. 

a. Ukraina lahenduse põhjal ehitatakse Eestile rakendust; 

b. Eesmärk – prototüüp valmis aprilli lõpuks. 

5) Toimus küberturvalisuse strateegia 2022+ (küberturvalisuse programm 2023-2027) töötuba: 

a. Visiooni ettepanek on „Läbivalt küberturvaline Eesti“ ja selle sisustamise osas toimus 
diskusioon.  

b. Läbiv mure, mida esile toodi oli see, et digiühiskonna arengukava (kui alusdokument) 
on liiga kitsas, nt haridus ja ettevõtlus sealt väljas. 

c. Laiemalt kaasama hakatakse jaanuaris, mais peab valmis olema. 



d. Üleskutse: programmi eesmärkide osas on ootab MKM kõigilt sisendit. Selleks 
tuleb täita manuses olev tööleht ja saata carolyn.mets@mkm.ee. 

Selle kohtumise slaidid on kättesaadavad siit:  KPN 15.11.2022. 

 

Küberturvalisust puudutavas õigusruumis on üht-teist toimunud: 

1) VV määruse „Võrgu- ja infosüsteemide küberturvalisuse nõuded“ eelnõu 

MKM esitas selle määruse eelnõu 17.11. Vabariigi Valitsusele heaks kiitmiseks. Sel määrusel 
on kaks eesmärki: 

a) volitada küberturvalisuse eest vastutavat ministrit kehtestama Eesti infoturbestandardit 

(edaspidi E-ITS); 

b) kehtestada avalike ülesannete täitmist oluliselt mõjutavate süsteemide pidamise nõuded. 

Olulisema muudatusega võrreldes mais kooskõlastamisel olnud versiooniga on eelnõust välja 
jäetud pilveteenuseid puudutav - pilvsüsteemide pidamisega seonduvad nõuded esitatakse 
kooskõlastamiseks pärast vastava jaotise tagasiside sisulist arvestamist eraldiseisva eelnõu 
koosseisus. 

ITL-i ettepanekute osas: 

a) Kohaldamisala täpsustati seoses ISO standardiga – eelnõu § 3 lg 2 sõnastati ümber nii: 

„Teenuse osutajale ei kohaldata lõike 1 alusel kehtestatud nõudeid (ehk E-ITS-i), kui on täidetud 
kõik järgmised tingimused:  

1) teenuse osutaja rakendatud turvameetmed vastavad rahvusvahelise standardiga ISO/IEC 
27001 kehtestatud nõuetele;  

2) teenuse osutaja on esitanud Riigi Infosüsteemi Ametile kehtiva vastavussertifikaadi, mis 
kinnitab punktis 1 sätestatud tingimuse täitmist.“ 

b) Kooskõlastustabelis selgitati kontserni puudutavate isikute sertifikaatide teemat. 

c) dokumentatsiooni säilitamise 7-aastase tähtaja lühendamist kolmele aastale ei arvestatud. 

Vastused ITL-i ettepanekutele on kooskõlastustabelis lk 32-37. 

Eelnõu dokumendid leiate siit-  turvanõuete määrus VV-le. 

 

2) Eesti riigi seisukohad Euroopa Liidu küberkerksuse eelnõu kohta 

MKM esitas Eesti seisukohad 17.11 Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks. Eesti toetab seda 
ettepanekut ja märgib muuhulgas järgmist: 

a) Peame vajalikuks reeglite sisustamist võimalikult ulatuslikul määral määruses ning vältida 
volituste kehtestamist Komisjonile delegeeritud aktide andmiseks osas, kus see tingimata 
vajalik ei ole. 

b) Software-as-a-Service hõlmatus on mitmeti mõistetav. 

c) Toetame digielementidega toodetele kohustuslike nõuete rakendamist kogu nende elutsükli 

jooksul. 

d) Peame vajalikuks kasutada ära valdkonnas juba toimivaid lahendusi ning mitte anda uusi 
dubleerivaid ülesandeid EL-i ja liikmesriikide asutustele, eriti turvanõrkustest teavitamise 
puhul.  
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e) Leiame, et vastavushindamise erirežiimi nimekirja koostamisel tuleb arvesse võtta väikese 
ja keskmise suurusega ettevõtjate huve, samuti arvestada toodete tehniliste omaduste 
kõrval ka nende kasutamise viis ja ulatust ning ühtlustada kriteeriume, mille alusel tooteid 

nimekirja arvatakse. 

f) Puudub selgus, millal on tarkvara „turule lastud“ ja mil määral on see seotud tarkvarale 
uuenduste tegemisega. 

g) Eesti leiab, et määruse eelnõus ei tohiks rõhutada kehtestatavate trahvide haldusõiguslikku 

iseloomu ning liikmesriigile peab jääma vabadus valida sanktsiooni liik. 

Kokkuvõtteks ütleks, et nii mahuka ja keeruka õigusakti kohta on tegu üsna lühikeste 
seisukohtadega.  

Vastused ITL-i ettepanekutele on kooskõlastustabelis lk 3-8. 

Kuigi ITL-i peamist seisukohta (mitte kehtestada nii ulatuslikke nõudeid) arvesse ei võetud ja 
kooskõlastustabelis on enamik meie seisukohti saanud vastuseks „mittearvestatud“, on mitu 
meie murekohta sisuliselt siiski adresseeritud. Üldiselt on vastused siiski kurb lugemine – 
ettepaneku mõju polevat võimalik mõistlikult hinnata, samuti määrata kohaldamisala subjekti 

täpsusega, meie seisukohtadest ei saada aru jne. 

Aga vähemalt esitas ITL huvigruppidest kõige pikema seisukoha. 

Eesti seisukohtadega saate tutvuda siin:  Eesti seisukohad. 

 

3) NIS 2 direktiiv 

Euroopa Parlament võttis 10. novembril vastu nn NIS 2 direktiivi ehk meetmed küberturvalisuse 
kõrge taseme saavutamiseks kogu liidus, millega tunnistatakse kehtetuks senine NIS direktiiv 
(EL) 2016/1148. Heaks kiidetud teksti leiate manusest. 

Edasisest menetlusest: 

1) Euroopa Nõukogu võtab selle eeldatavasti vastu 28.11. 

2) Sellele järgneb jurist-lingvistide ülelugemine ja teksti kohendamine; 

3) Seejärel avaldatakse NIS 2 ametlikult Euroopa Liidu Teatajas – eeldatavasti juhtub see 
veebruaris. 

4) Ülevõtmine – pärast avaldamist on liikmesriikidel aega 21 kuud seda üle võtta. 

Olulisemad muudatused võrreldes NIS-iga: 

a) Oluliselt laiem kohaldamisala, hõlmatakse tööstus ja avalik sektor (vt lisad 1 ja 2, alates lk 
227). Võrreldes algse ettepanekuga on lisandunud IKT teenuste haldus (B2B) ja 
teadusorganisatsioonid; 

b) Tugevamad järelevalvemeetmed (vt nt art 32) 

c) Uus skeem – väga oluline või lihtsalt oluline teenus. 

d) Hiigelsuured trahvid (GDPR-i eeskuju, art 34). 

Natuke võrdlesin ka vastu ITL-i ettepanekuid: 

1) List kohustatud subjektidest tuleb koostada ikka alles direktiivi kohaldamistähtajast 6 kuu 

pärast. 

2) Sõnastatakse selgelt, et sektorspetsiifiline õigusakt on NIS2-st ülim, kui sealsed nõuded on 
vähemalt sama ranged (art 4). 

3) Kohustused juhtkonna liikmetele (s.h koolitus) on alles (art 20). 
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4) Tarneahela turvalisus on alles, lisandunud on täpsustus, et mõeldud on otseseid tarnijaid 
(art 21 lg 2 p d). 

5) Intsidendist teavitamisel lisandus uus vaheaste: hiljemalt 24 h jooksul tuleb esitada esialgne 
hoiatus ja hiljemalt 72 tunni jooksul intsidenditeade (see ei kehti usaldusteenuse 
osutajatele). Lõppraporti esitamise ajaks jäi 1 kuu (art 23 lg 4). 

6) Kohustusliku sertifitseerimise nõudmise võimalus on alles (art 24). 

Eesti ametkonnast kostub kahetisi mõtteid: ühelt poolt see, et kuna kehtiv KüTS on rangem kui 
kehtiv NIS direktiiv, siis tähendab NIS2 ülevõtmine meile vaid väikesi täiendusi. Samas aga ka 
seda, et nüüd alles läheb reguleerimiseks. 

 


