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Eessõna

Kui valitsused asuvad arendama infoühiskonda, 

keskenduvad nad reeglina sellele, et pakkuda jär-

jest enam digitaalseid teenuseid ja luua erinevaid 

teenuskeskkondi. Ühiskonna küberturvalisusele 

hakatakse rohkem mõtlema pärast ulatuslikku 

või palju kahju tekitanud turvaintsidenti. Samas 

on küberturvalisus infoühiskonna lahutamatu 

osa. Elektroonilistest teenustest nagu e-pank või 

e-maksuamet pole mingit kasu, kui nende toimi-

mine ja vahendatud andmete konfidentsiaalsus 
on kahtluse all. 

2007. aastal olid Eesti e-teenused ja veebilehed 

massiliste küberrünnete sihtmärgiks. See oli osa 

kaasaegsest hübriidsõjast. Rünnakute mõjul tekkis 

Eesti ühiskonnas toona avatud diskussioon tee-

mal, kuidas riik peab olema valmis end kaitsma, 

kui teda rünnatakse kübervahendite kaudu. Aru-

telu väljundiks olid kokkulepped riigiasutuste 

vahel ja erasektoriga ning juba 2008. aastal valmis 

Eesti esimene küberjulgeoleku strateegia. 

Üksiku ettevõtte või asutuse küberturvalisuse aren-

damiseks on palju rahvusvahelisi standardeid ja 

juhiseid, kuid keeruline on leida riigivalitsustele suu-

natud terviklikke abivahendeid. Küberturvalisuse 

käsiraamat on mõeldud seda lünka täitma. Rikkaliku 

kogemusega ekspertide artiklitest saab lugeja üle-

vaate peamistest elementidest, mis on vundamen-

diks iga riigi küberturvalisuse ülesehitamisel. 

Riigi küberturvalisuse käsiraamat on suunatud 

poliitikakujundajatele, õigusloome ekspertidele 

ning kõigile teistele, kes peavad oma riigis tagama 

nii digitaalsete kui ka ühiskonna seisukohalt olu-

liste teenuste toimimise ja kaitse.

Küberturvalisus on olnud Eestile kui digiriigile 

väga oluline valdkond nii siseriiklikult kui ka rah-

vusvahelises koostöös. Eesti riik panustab ÜRO 

säästva arengu eesmärkide täitmisse digitaliseeri-

mise ja tehnoloogia arenguga ning toetab kestliku 

küberkaitsevõime arendamist maailmas. Täname 

Eesti Välisministeeriumi, kes on toetanud E-riigi 

Akadeemiat riigi küberturvalisuse käsiraamatu 

väljaandmisel ja riikliku küberturvalisuse indeksi 

(NCSI) arendamisel. Järgnevatel lehekülgedel jaga-

vad Eesti ja Soome küberturvalisuse eksperdid 

teadmust ja praktilist kogemust sellest, kuidas 

NCSI üleilmne teadmus oma riigi küberturvalisuse 

parendamise teenistusse panna. 

E-riigi Akadeemia tänab Epp Maatenit, Toomas 

Vaksa, Oskar Grossi, Elsa Neemet, Lauri Luhta ja 

Kimmo Rouskut panuse eest käsiraamatu valmi-

misse! 

Head lugemist!

Arvo Ott
Juhatuse esimees

E-riigi Akadeemia

Riigi küberturvalisuse 

käsiraamat on suunatud 

poliitikakujundajatele, 

õigusloome ekspertidele 

ning kõigile teistele, kes 

peavad oma riigis tagama 

nii digitaalsete kui ka 

ühiskonna seisukohalt 

oluliste teenuste toimi-

mise ja kaitse.
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Küberruumis on palju ohte ning meetmeid nende 

vähendamiseks on samuti rohkelt. See tekitab küsi-

muse, millest peaks riik alustama, et end küberruu-

mis paremini kaitsta. Vastuse leiab küberturvalisuse 

käsiraamatust, milles kirjeldame riigi küberturva-

lisuse peamisi koostisosi ning anname ülevaate 

tegevustest, mis on hädavajalikud, et küberohtusid 

ennetada ning neile tõhusalt reageerida. 

Küberturvalisuse arendamine algab olukorra kaar-

distamisest ja strateegiliste suundade seadmisest. 

Käsiraamatu esimeses peatükis kirjeldame kest-

liku küberturvalisuse mudelit, mis on raamiks järg-

nevates peatükkides kirjeldatud tegevustele. 

Üks esimesi dokumente, millega riigid küberturva-

lisuse arendamist alustavad, on strateegia. Küber-

turvalisuse strateegiale oleme keskendunud teises 

peatükis, kus loetleme kriteeriume, millele peab 

vastama hea strateegia, ning kirjeldame, kuidas 

strateegiat koostada, keda kaasata ja milleks on 

vajalik selle laiapõhjalisus.

Sissejuhatus
Epp Maaten  |  Küberturvalisuse valdkonna juht 

E-riigi Akadeemia
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Küberturvalisuse ülesehitamisel on oluliseks abi-

vahendiks regulatsioonid. Käsiraamatu kolmandas 

peatükis oleme kirjeldanud 27 Euroopa riiki koon-

davat lähenemist sellele, kuidas Euroopa Liidu 

ühtse turu kaitseks saab ühtlustada liikmesriikide 

meetmed kriitiliste teenuste küberturvalisuse taga-

miseks. Selles peatükis käsitleme ka strateegilisi 

valikuid, millega tuleb rinda pista õigusakte luues, 

et tagada mõõdukas, inimeste põhiõiguseid arves-

tav õiguskeskkond, mis samal ajal oleks tõhus intsi-

dentide ennetamisel ja lahendamisel. 

Raamatu neljandas peatükis käsitleme IT-tur-

vaintsidentide lahendamise meeskonna (CSIRT) 

eesmärke ja peamisi ülesandeid ning tutvustame 

intsidentide lahendamise protsessi. Küberku-

ritegevust käsitleme viiendas peatükis, kus kir-

jeldame, miks on riigile tähtis panustada hästi 

toimiva küberpolitsei üksuse loomisse ning kui-

das seda saab toetada õigussüsteemi ja praktilise 

koostööga rahvusvahelisel tasandil.  

Küberturvalisuse tagamise riikliku korralduse pea-

tükis pakume Soome ja Eesti näitel lähivaadet, 

kuidas tagada riigis laiapõhjaline koordinatsioon, 

mis aitab strateegiates ning õigusaktides seatud 

eesmärke ellu viia. Raamatu seitsmendas peatükis 

tutvustame elutähtsate teenuste ja kriitilise inf-

rastruktuuri mõisteid, nende määramise aluseid 

ning riigi ja erasektori rolli elutähtsate teenuste ja 

kriitilise infrastruktuuri kaitsel. 

Käesoleva kogumiku viimases peatükis tutvus-

tame põhjalikumalt tööriista riikide küberturva-

lisuse arendamiseks – E-riigi Akadeemia riikide 

küberturvalisuse indeksit (NCSI).  NCSI toimib ühelt 

poolt süstematiseeritud suunanäitajana, kuidas 

usaldusväärset infoühiskonda ehitada, ning tei-

selt poolt hetkeolukorra kirjeldajana, mille kaudu 

on võimalik riigi olukorda teiste riikidega võrrelda 

ning edasisi arenguplaane koostada. 

NCSIst on saanud aastate jooksul märkimisväärne 

avalik teadmusvaramu, kuhu on kogunenud väär-

tuslikku infot rohkem kui 150 riigi kohta maailmas. 

Lisaks oleme loonud kontaktvõrgustiku, mis aitab 

hoida kogutud teadmust ajakohasena ja kõigile 

kättesaadavalt veebis. 

Loodame, et „Riigi küberturvalisuse käsiraamat“ 

pakub tuge ja juhatust poliitikakujundajatele, õigus-

loome ekspertidele ning kõigile teistele, kes peavad 

oma riigis tagama nii digitaalsete kui ka ühiskonna 

seisukohalt oluliste teenuste toimimise ja kaitse.

Teeme infoühiskonna turvaliseks. Kõikjal!

Küberturvalisuse 

käsiraamatus kirjeldame 

riigi küberturvalisuse 

peamisi koostisosi 

ning anname ülevaate 

tegevustest, mis on 

hädavajalikud, et 

küberohtusid ennetada 

ning neile tõhusalt 

reageerida. 



21. sajandi kolmanda kümnendi alguseks moo-

dustab digitaalne majandus maailma majan-

dusest olulise ja järjest kasvava osa, ulatudes 

hinnanguliselt juba 15,5%ni globaalsest SKTst1. 

Infotehnoloogia areng on mõjutanud kõiki majan-

duse ja ühiskonna aspekte ning jagamismajandus 

või „tark põllumajandus“ on vaid mõni näide vald-

kondadest, kus info- ja kommunikatsioonitehno-

1 UNCTAD

loogia (IKT) on toonud kaasa põhjalikke muutusi. 

Üle poole maailma elanikest kasutab internetti 

ja peaaegu 45% on igapäevased sotsiaalmeedia 

kasutajad. See on kommunikatsiooni toimimise 

kõrval oluliselt muutmas ka ühiskondade toi-

mimist. Aga lisaks uutele võimalustele toob IKT 

areng kaasa ka uut tüüpi riskid, millega tuleb 

tegeleda riigi tasandil.

Kestlik küberturvalisus

1.

Toomas Vaks  |  Küberturvalisuse ekspert 

Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse teenistuse juht (2011–2017)
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On tähtis mõista, et küberturvalisuse intsidente 

ei õnnestu kunagi täielikult ära hoida. Tehnoloo-

gia kiire areng ja selle veel kiirem levik suurendab 

ka turvaintsidentide tekke võimalust. Seega peab 

peale intsidentide ärahoidmise keskenduma ka 

küberkestlikkusele (cyber resilience), st intsidenti-

dest tekkiva kahju kontrollimisele ja vähendami-

sele. Selleks tuleb rakendada kaht tüüpi meetmeid: 

esiteks, proaktiivseid, mis on suunatud intsiden-

tide ennetamisele, ja teiseks, reaktiivseid, mille 

ülesanne on kahjusid kontrollida ning vähendada. 

Oluline on tuvastada ja aru saada võimalikest 

ohtudest (threat intelligence) ja nendega seotud 

riskidest (risk awareness). Samuti on tarvis omada 

vahendeid intsidentide avastamiseks ja nendega 

toimetulekuks (incident management) ning planee-

rida tegevused ja vahendid intsidentidest tekkinud 

kahju kõrvaldamiseks (recovery). Selliste meetmete 

olemasolu suurendab ühelt poolt võimekust intsi-

dente ennetada üldise turvalisuse tõstmise kaudu 

ning teisalt oluliselt vähendada ka intsidentide 

kahjulikku mõju ühiskonnale.

 IT-süsteemide toimimise ulatuslikud häired,  

mis võivad olla põhjustatud nii riketest kui ka  

sihipärastest rünnakutest;  

 tehnoloogia riskide alahindamine ning sellest tulenev 

oht sattuda küberkuritegude ja -pettuste ohvriks; 

 

 sotsiaalmeedia kaudu levivad ja juhitud  

väärinfokampaaniad, mis võivad viia ulatuslike  

kriisideni.

Digitaalse majanduse ja digitaliseeritud 
ühiskonna peamised ohud:

Kas teadsid, et ulatusliku 
häire algpõhjuseks võib olla:

 juhuslik tahtmatu tegevus,  

nt seadme tõrge, kasutamisviga;

 sihilik tegevus, nt volitamatu juurde-

pääs, andmete vargus, infosüsteemi  

ummistamine;

 keskkonnast tingitud häire, nt seadme-

ruumi üleujutus, saaste, tulekahju.
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PROAKTIIVSED MEETMED

REAKTIIVSED MEETMED

KESTLIKKUS

Olukorra-
teadlikkus

Intsidentide 
käsitlemine

Riski-
teadlikkus 

Intsidentide
tagajärgede

minimeerimine

Ohu- ja olukorrateadlikkuse 
(threat intelligence) saavutamise vahendid:
 küberturvalisuse intsidente lahendavate 

meeskondade loomine (CSIRT (Cyber  

Security Incident Response Team)/ CERT);

 koostöö ja infovahetus küberohtude 

tuvastamiseks valitsusasutuste  

ja erasektori vahel;

 kriitilise infrastruktuuri kaardistamine  

ja riigi tasemel ohukaardi loomine;  

 rahvusvaheline koostöö, osalemine  

rahvusvahelistes võrgustikes  

(nt Trusted Introducer).

Riskiteadlikkuse (risk awareness) 
tõstmise vahendid:
 teavituskampaaniad;

 küberturvalisuse valdkonna koolitused, 

eriala õpetamine koolides ja ülikoolides;

 ametnike ja kriitilise infrastruktuuri 

ettevõtete töötajate pidev täiendkoolitus 

küberhügieeni teemal.

Intsidentide avastamise ja käsitlemise 
(incident management) vahendid:
 CSIRT/CERT olemasolu;

 riiklike ja valdkondlike intsidentide  

lahendamise plaanide olemasolu;

 küberkuritegudele spetsialiseerunud  

politseiüksuse olemasolu.

Intsidentide kahjulike tagajärgede 
minimeerimise (incident recovery) 
vahendid: 
 riiklike ja valdkondlike kriisi- ja taaste- 

plaanide olemasolu;

 kriisiõppuste läbiviimine;

 reserv- ja varufunktsioonide loomine.

Oluliste funktsioonide täitmise vahendid

Joonis 1. Küberkestlikkuse saavutamise meetmed



Küberjulgeoleku strateegiline planeerimine on 

vahetult seotud riikliku (national) julgeoleku stra-

teegilise planeerimise ja vastavate strateegiate 

loomisega. Riikides, kus on laiem vaade riigikaitse 

probleemidele, nähakse ka küberjulgeolekut riik-

liku julgeoleku ja ühiskonna turvatunde olulise 

osana. Kuni 1990. aastate alguseni olid riikliku 

julgeoleku strateegiad ja arengukavad kesken-

dunud peamiselt riikide sõjalisele kaitsevõimele. 

Alles pärast seda on tekkinud arusaam riikliku 

julgeoleku laiemast olemusest, mille olulisteks 

faktoriteks on ka elanikkonna kaitse ja ühiskonna 

turvalisus tervikuna ning pelk riigikeskne lähene-

mine on seatud küsimärgi alla. 

Ühiskonna kui terviku turvalisuse tagamisel on 

üles kerkinud kriitilise infrastruktuuri kaitse ning 

elutähtsate teenuste tagamise küsimused. Seda 

põhjusel, et ühe võimaliku tegevusliinina nõrges-

tatakse julgeolekut ja turvatunnet tänapäeval riigi 

elanike survestamisega, häirides elutähtsate tee-

nuste ja kriitilise infrastruktuuri toimimist. 

Küberjulgeoleku riiklik 
strateegiline planeerimine 

2.

Toomas Vaks  |  Küberturvalisuse ekspert 

Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse teenistuse juht (2011–2017)



Kuigi küberjulgeoleku strateegiad käsitlevad ka rii-

gikaitse probleeme, on küberjulgeolek tänapäeval 

osa oluliselt laiemast käsitlusest, mida võib nime-

tada laiapõhjaliseks lähenemiseks (comprehensive 

approach). Seega soovitatakse küberjulgeoleku 

valdkonna võimalikult laialdaseks ja jätkusuut-

likuks käsitlemiseks kasutada strateegilist pla-

neerimist, mille abiga kujundatakse valdkonnale 

pikaaegne riiklik tegevusplaan ehk küberjulge-

oleku strateegia.

Riiklike strateegiate koostamise põhimõtted 

Riiklikku strateegilist planeerimist on sageli defi-

neeritud kui nõustavat ja korrastatud lähenemist 

oluliste otsuste ja tegevuste elluviimisele. See lähe-

nemine kujundab ja mõtestab valdkonna riiklikku 

korraldust, tegevusi ja nende põhjuseid. Strateegia 

koostamine on järjepidev ja tulevikku suunatud 

protsess. Valmis strateegia peab sisaldama tead-

likke valikuid ja nendest kujunevat tegevusmustrit 

tulevikus tehtavate otsuste tarvis. Strateegia sisal-
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Küberjulgeolek hõlmab kõiki 

elektroonilise teabe, teabekandjate 

ning -teenustega seotud toiminguid, 

mis mõjutavad riigi julgeolekut. 

Küberturvalisuse all mõistame 

tavaliselt olukorda, kus riskid ei 

realiseeru ning on tagatud turvalisus 

IKT-seadmete ja -süsteemide 

talitluse kaudu tekkivate või 

tekitatavate ohtude suhtes.

dab ka kõrgetasemelist tegevuskava, kuidas soo-

vitud eesmärke saavutada, ning mõõdikuid, mille 

alusel saavutusi hinnata. Strateegia pole staatiline, 

vaid juba selle koostamise käigus tuleb ette näha 

terviklik protsess, kuidas strateegiat kohandada ja 

viia kooskõlla tulevikus tekkivate vajadustega.

 Strateegia puudutab nii riiklikke institut-

sioone, erasektorit ja ühiskonda laiemalt 

kui ka rahvusvahelist keskkonda.

 Strateegilisi otsuseid tehes tuleb aru 

saada, et need mõjutavad üleüldist heaolu 

ega puuduta vaid üht kitsast riigiasutuste 

gruppi või valdkonda.

 Strateegia peab hõlmama nii eesmärke, 

tegevuste sisu kui ka protsessi tulemus-

teni jõudmiseks.

 Strateegiaid võib luua erinevatele tasandi-

tele. Üleriigilist strateegiat võivad toetada 

ka kitsamat valdkonda või ajapiiri hõlma-

vad strateegilised plaanid.

 Riiklikel strateegiatel on oluline roll 

valdkonna probleemide ja eesmärkide 

teadvustamisel nii riigi sees kui ka rah-

vusvaheliselt. Siseriiklikult annavad need 

strateegiad võimaluse selgitada ja põhjen-

dada juhtimisotsuseid. Rahvusvaheliselt 

annavad avalikud strateegiad teavet riigi 

partneritele riigi tegevusplaanide kohta. 

Mida pidada meeles riiklike strateegiate koostamisel?
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 Kas käsitlete küberjulgeoleku tagamist ja 

strateegilist planeerimist kui üleriigilist, 

heterogeensete osalistega protsessi? Kas 

kaasate erasektori, nt kriitilise infrastruk-

tuuri- ja sideettevõtted ja teised partnerid, 

ning valite laiapõhjalise lähenemisviisi?

 Kas lähtute küberjulgeoleku strateegilisel 

planeerimisel sellest, et valitsusasutuste 

vahel on vaja tagada laialdane koostöö ja 

koordinatsioon? Kas lähenete küberjulge-

oleku valdkonnale kõiki valitsusasutusi 

läbivalt ja kaasavalt? 

 Kas käsitlete küberjulgeoleku strateegi-

lisel planeerimisel selle rahvusvahelist 

mõõdet? Kas rahvusvaheline koostöö on 

vajalik?

Küberjulgeoleku strateegia põhiküsimused

Küberjulgeoleku strateegiatel on olnud oluline roll 

riiklike prioriteetide deklareerimisel ning nende 

selgitamisel nii avalikkusele kui ka strateegia ellu-

viijatele. Riiklik küberturvalisuse indeks2 käsitleb 

küberjulgeoleku strateegiat osana küberpoliitika 

arendamisest. Strateegia loomise käigus tööta-

takse välja poliitilised valikud, mis viiakse stratee-

gia rakendamisel ka ellu. 

Küberjulgeoleku strateegiaid võib tinglikult jagada 

kaheks: riigikaitsepõhisteks ja tsiviilühiskonna-

põhisteks. Samas on piir nende vahel hägustu-

nud laiapõhjalise julgeolekukäsitluse leviku tõttu. 

Küberjulgeoleku strateegilisel planeerimisel tasub 

lähtuda valdkonna laiemast käsitlusest ja eesmär-

kide seadmisest, mitte ainult valdkonna olemas-

olevast korraldusest.

2 Riiklik küberturvalisuse indeks – National Cyber Security Index (NCSI), https://ncsi.ega.ee.  
Rohkem infot: https://ncsi.ega.ee.

Strateegiate koostamise ja rakendamise protsess 

võimaldab valdkonna arengut süsteemselt juhtida 

ning on riigi seisukohalt väga otstarbekas, hooli-

mata strateegiate koostamise ja – veelgi enam – 

rakendamise aja- ja ressursimahukusest. 

Samuti aitab küberjulgeoleku strateegiaprotsess 

tekitada ja hoida üleval laiemat huvi valdkonna 

probleemide ja nende lahendamise vastu. Huvi 

olemasolu avaldab otsest mõju ka valdkonna 

arendamisele laiemalt, kui on strateegias käsitle-

tud. Nii on näiteks kolme Eestis 2008.–2018. aastal 

koostatud küberjulgeoleku strateegia koostamise 

protsess ekspertide hinnangul avaldanud tajuta-

vat positiivset mõju nii küberjulgeoleku tegelikule 

olukorrale kui ka Eesti rahvusvahelise tuntuse ning 

konkurentsivõime kujunemisele.

Strateegiate koostamise 

ja rakendamise protsess 

võimaldab valdkonna 

arengut süsteemselt 

juhtida ja on riigi seisu-

kohalt väga otstarbekas.

Riikliku küberjulgeoleku strateegia kolm põhiküsimust
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Osaliste kaasamine on võtmetähtsusega

Strateegia loomise käigus on oluline kaasata prot-

sessi kõik osalised. Esmalt on eduka strateegi-

lise planeerimise jaoks vaja riigi juhtkonna selget 

sõnumit selle vajalikkuse kohta ja strateegia loo-

misesse haaratud organisatsioonide juhtide aktiiv-

set osalust protsessis. Juhtide ja ka teiste töötajate 

teadlikkus strateegia loomise protsessist ja või-

malus selles kaasa lüüa on vajalik, kuid praktikas 

tihti keerukas, kuna suurem hulk kaasatud inimesi 

muudab protsessi aeglasemaks ja kallimaks. Täh-

tis on leida mõistlik tasakaal, et kaasatud oleksid 

kindlasti need inimesed, kellel on vajalikku infot 

või kellest oleneb plaani elluviimine. 

Strateegia õnnestumiseks on oluline määratleda 

võimalikult täpselt strateegia seisukohalt olulised 

huvigrupid (stakeholders). Need on isikud, isikute 

grupid või organisatsioonid, kellel on õigustatud 

huvi valdkonna või selle korralduse vastu. Huvigru-

piks võivad olla:

1) strateegilise plaani rakendajad,  

2) strateegilise plaani elluviimisest kasusaajad, 

3) osalised, kes võivad olulisel määral kaasa 

aidata või takistada strateegia elluviimist. 

Juhul kui ajal, mil strateegia koostamine algatatakse, 

pole täielikku ülevaadet kõigist huvigruppidest, tuleb 

olla valmis kaasama neid huvigruppe hiljem. 

Joonis 2. Strateegia loomise protsess

strateegiaprotsessi algatamine ja protsessi etappide kokkuleppimine;

strateegia loomisse kaasatavate isikute ja institutsioonide määramine, 
osaliste volituste kindlaksmääramine tulenevalt õigusaktidest ja regulatsioonidest;

missiooni ja väärtuste kokkuleppimine;

välise ja sisemise keskkonna hindamine ning tugevuste, nõrkuste, 
võimaluste ja ohtude väljaselgitamine (SWOT-analüüs);

strateegiliste ülesannete väljaselgitamine;

ülesannetega toimetulekuks vajaliku strateegia kujundamine, 
n-ö kirjutamisprotsess;

strateegia ülevaatus ja vastuvõtmine;

efektiivse organisatsioonivisiooni ja rakendamisprotsessi loomine 
strateegia elluviimiseks;

kasutusel oleva strateegia, strateegilise planeerimise protsessi ja elluviimise hindamine.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Strateegia loomist saab tinglikult jagada järgmistesse etappidesse:
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Mis on küberturvalisus? 
 

Küberturvalisus on üleilmselt juurdunud mõiste 

ning laialdaselt kasutusel nii ekspertkeeles kui ka 

tavakäibes. Samas on vähesed Euroopa Liidu liik-

mesriigid defineerinud küberturvalisuse mõiste 
seaduse tasemel.3

3  Bulgaaria, Tšehhi, Poola, Eesti, Rumeenia, Portugal, Slovakkia.

Euroopa Liidu 2016. aasta info- ja võrguturbe 

direktiivis küberturvalisuse mõistet ei avata, vaid 

kasutatakse võrgu- ja infosüsteemide turva-
lisuse mõistet. See on võrgu- ja infosüsteemi 

võime panna teatava kindlusega vastu mis tahes 

Küberturvalisuse 
regulatsioonidest Euroopas  

3.

Elsa Neeme  |  Õigusnõunik 

Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse teenistuse õigusekspert (2016–2018)
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Joonis 3. Küberturvalisuse valdkonnad

Joonis 4. Küberturvalisus moodustab digiühiskonna kaitsekihi, mis kindlustab selle toimimist ohusta-

vate siseste ja väliste ohtude madala realiseerumise tõenäosuse

Riskijuhtimine

Toimepidevus ja
intsidentideks/

hädaolukorraks valmisolek

Infoturve

Isikuandmete kaitse

Küberdiplomaatia

Kübersõda

Kübervastupidavus-
võime

Hübriidohud
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TURVALISUS
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KÜBERTURVALISUS

Vastupanuvõime

Tõrjumine Ennetus
DIGIÜHISKOND

Protseduuride 
puudumine

Pahatahtlikud 
siseinfo lekked

Tehnilised
haavatavused

Inimlikud
eksimused

Keskkonnaohud

Taristu tõrked

Pahavara/lunavara

Sotsiaalsed manipu-
leerimisründed
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tegevusele, mis seab ohtu andmete või teenuste 

kättesaadavuse, autentsuse, tervikluse ja konfi-

dentsiaalsuse.4

Ka 2018. aastal vastu võetud Eesti küberturvali-

suse seadus5 ei anna selgitust küberturvalisuse 

mõistele, kuid seaduse seletuskirjas siiski selgita-

takse, et küberturvalisust võib mõista ühiskonna 

seisundina, mida iseloomustab võrgu- ja infosüs-

teemi kaudu avalikku korda, isikute tervist, vara 

ja keskkonda mõjutavate ohtude realiseerumise 

madal tõenäosus, võimekus ohtudele reageerida 

ja leevendada ohtude realiseerumisel tekitatud 

kahjulikku mõju.

2019. aastal jõustunud Euroopa Liidu kübertur-

valisuse määrus6 pakub küberturvalisuse mõiste 

sisuks tegevusi, mis on vajalikud, et kaitsta võrgu- 

ja infosüsteeme, nende kasutajaid ja teisi isikuid 

küberohtude eest. Nende kahe näite põhjal saab 

järeldada, et küberturvalisus hõlmab alati digi-

taalse mõtteviisiga ühiskonna heaolu. 

Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse peamised 

eesmärgid, mida tavaliselt tähistatakse triaadiga 

CIA ehk confidentiality, integrity, accessibility (kon-

fidentsiaalsus, terviklus, kättesaadavus), on ka 
küberturvalisust käsitlevate õigusaktide eesmär-

gid. Nagu eelnevast nähtub, ei ole ka Euroopa 

Liidus välja kujunenud selget arusaama, milline 

mõiste on õigem ja täpsem, kas küberturvalisus 

või võrgu- ja infosüsteemide turvalisus. Mõlema 

mõiste selgitustes kasutatavate tegevuste ees-

märk on sarnane, erineb vaid mõistete kirjelduse 

detailsusaste.

4 Artikkel 4 (2), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/1148, 6. juuli 2016.

5 Küberturvalisuse seadus RT I, 22.05.2018, 1. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/122052018001.

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/881, 17. aprill 2019.

7 Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid 2012/C 326/01 ELT C 326, 
26/10/2012 Lk 0001 - 0390.

Euroopa küberturvalisuse normatiiv mudelite 
disain 

Kuivõrd internet on piiriülene, ei saa küberturvali-

suse õigusaktid ja strateegia areneda isolatsioonis, 

vaid tähele tuleb panna ka teiste riikide suundu-

musi. Euroopa riikides on regulatsioone arenda-

tud, lähtudes esmajärgus Euroopa Liidu toimimise 

lepingust7. Ühelt poolt on aluseks kokkulepped, 

mille eesmärk on tagada ühtne lähenemine vaba-

dusele, turvalisusele ja õigusele ning mis hõl-

mavad näiteks koostööd kriminaalasjades ning 

politseitöös infosüsteemide vastaste rünnakute ja 

arvutikuritegude uurimisel. Teisalt lähtuvad küber-

turvalisust puudutavad õigusaktid ühtse siseturu 

toimimise eesmärgist. Ehkki igal regulatsioonil on 

erinev reguleerimisala ja adressaatide ring, saab 

ühise joonena välja tuua, et siseturu turvalise toi-

mimise tagamiseks kohustavad aktid turuosalisi:

a) teavitama pädevat asutust turvaintsidentidest,

b) rakendama vajalikke turvameetmeid. 

Küberturvalisuse õigusloome arengu ajateljel on 

Euroopa Liidus teetähiseks 2016. aasta info- ja 

võrguturbe direktiiv (edaspidi ELi NIS-direktiiv). 

ELi NIS-direktiivi peamiseks ajendiks oli võrgu- ja 

infosüsteemide tähtsuse tõus ühiskonna jaoks 

kriitiliste teenuste osutamisel, näiteks elektriener-

gia tootmisel, reisijate- ja kaubaveo korraldamisel, 

tervishoiuteenuste tagamisel ja mujal. ELi ühtse 

turu kaitseks oli vaja ühtlustada riikide meetmed 

kriitiliste teenuste võrgu- ja infosüsteemide vas-

tupanuvõime tagamiseks. Samuti tekkis vajadus 

luua Euroopa-ülesed strateegilised ja operatiivsed 

koostöömehhanismid. 
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ELi NIS-direktiiv läheneb riikide küberturvalisuse 

korraldusele terviklikult ja süsteemselt, pannes 

liikmesriikidele järgmised kohustused:

a) kujundada ja kehtestada riiklik küberturvali-

suse strateegia; 

b) määrata siseriiklikul tasemel ühiskonna kest-

liku toimimise seisukohast oluliste teenuste 

osutajad8;

c) kehtestada ühiskondlikult olulise teenuse 

osutajatele tarvilised turvameetmed võrgu- ja 

infosüsteemide töökindluse tagamiseks;

d) tagada võimeka ja pädeva küberintsidentide 

käsitlemise üksuse9 olemasolu;

e) määrata riigis ELi NIS-direktiivis nimetatud 

tegevuste koordineerimiseks vähemalt üks 

küberturvalisuse asutus.  

Kübernormide territoriaalse mõju ulatus 

Üleilmastumine tekitab üha enam küsimusi õigus-

normide territoriaalse mõju ulatusest. Mitu õigus-

eksperti on toonitanud, et ELi isikuandmete kaitse 

regulatsioon kehtib ka väljaspool ELi piire. Isiku-

andmete kaitse üldmäärus annab ühese suunise, 

et isikuandmeid tohib edastada kolmandatele 

riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele, 

järgides täielikult määrust.10 Andmekaitsenormide 

piiriülesust toetab ka kohtupraktika. Näiteks on 

Euroopa kohus kaasuses Google versus Hispaania 

võtnud otsust tehes aluseks, et ELi seadusandja 

on näinud ette piiriülese kohaldamisala ning soo-

vinud sel moel tagada isikutele määruses sätesta-

tud kaitse.11

ELi NIS-direktiivi rakenduspraktikat ei ole seni veel 

kohtutes vaagitud, kuid eeldada võib isikuand-

8 Näiteks elektritarnijad ja -tootjad, lennuettevõtjad, raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ja finantsasutused. Oluline 
on, et traditsiooniliselt moodustavad selliste sektorite turuosalised riigi kriitilise infrastruktuuri taristu tuumiku.

9 CSIRT – Computer Security Incident Response Team.

10 Isikuandmete kaitse üldmäärus, põhjenduspunkt 101.

11 27. veebruari 2012. aasta kohtuotsus Google Spain SL, Google Inc vs. Agencia Española de Protección de Datos 
(AEFD), C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, punkt 54.

12 Äriühing, kes osutab pilvandmetöötlusteenust, peab internetipõhist kauplemiskohta või osutab otsingumootori 
teenust.

13 Art 17 (3).

mete kaitse regulatsiooniga sarnaseid kohtuprot-

sesse. Näiteks kui konkreetne digitaalse teenuse 

osutaja12 ei asu Euroopa Liidus, kuid pakub sellel 

territooriumil teenuseid, lasub sellisel teenuse 

osutajal kohustus nimetada liidus esindaja13 ning 

sel juhul allub äriühing esindaja asukohamaa juris-

diktsioonile. Olukorra tulemusel võivad näiteks 

pilveteenuse pakkujad, kes pakuvad teenuseid 

Euroopas , jääda samaaegselt erinevate liikmesrii-

kide õiguskordade mõju alla. Selline olukord tekib, 

kui ühes liikmesriigis määratud olulise teenuse 

osutaja kasutab pilvandmetöötluse teenust, mille 

pakkuja allub teise liikmesriigi jurisdiktsioonile, 

pilvandmetöötluseks vajalikud andmekeskused 

asuvad aga hoopis kolmandas ja ehk neljandaski 

liikmesriigis. Ehkki kirjeldatud näite korral peavad 

ELi NIS-direktiivi kohaselt liikmesriikide pädevad 

asutused tegema koostööd, võib järelevalve prak-

tikas siiski keerukaks osutuda. 

Majandustegevuse üleilmastuvat trendi arvesta-

des saab eeltoodud näidete valguses väita, et ELi 

seadusandja kehtestatud küberturvalisuse nõuete 

ulatus ei piirdu pelgalt ühe riigi või ELi jurisdikt-

siooniga, vaid võib hõlmata ka kolmandatesse rii-

kidesse jäävaid ettevõtjaid. 

Küberturvaline ühiskond ja inimõiguste 
kaitse 

ELi andmekaitse regulatsioon kohaldub üksnes 

isikuandmete töötlemisele. Ühiskonnale oluliste 

teenuste kaitse normid keskenduvad aga teenuste 

osutamisega vahetult seotud võrgu- ja infosüstee-

mide töökindluse tagamisele. Mõlemal puhul on 

EL seadnud andmetöötlejatele ja teenuseosuta-
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jatele kohustuse rakendada andmete konfident-
siaalsuse, tervikluse ja kättesaadavuse tagamiseks 

organisatsioonilisi, infotehnoloogilisi ja füüsilisi 

turvameetmeid. 

ELi NIS-direktiiv näeb ette, et oluliste teenuste ope-

raatorid ning digitaalse teenuse osutajad rakenda-

vad tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et hallata 

riske, mis ohustavad nende töös kasutatavate 

võrgu- ja infosüsteemide turvalisust. Euroopa 

isikuandmete kaitse määrus paneb aga isiku-

andmete töötlejatele kohustuse tagada andmete 

turvaline töötlemine, st kohustuse rakendada 

asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, 

lähtudes ohust isiku õigustele ja vabadustele.

Seega iseloomustab mõlemat regulatsiooni 

kohustus rakendada kohaseid ja mõõdukaid tur-

14 Küberturvalisuse strateegia, lk 22. Kättesaadav: https://www.mkm.ee/sites/default/files/kuberturvalisuse_stratee-
gia_2019-2022.pdf. 

vameetmeid lähtuvalt hinnatud riskitasemest. 

Eesti küberturvalisuse strateegias toonitatakse, et 

vaatamata eraldiseisvatele regulatsioonidele ei ole 

rakendajate seisukohast enam mõistlik ega jõuko-

hane käsitleda lahus isikuandmete kaitse ja küber-

turvalisuse tagamist, vaid õigusaktidest tulenevaid 

kohustusi tuleb vaadata tervikuna ja üksteisega 

kooskõlas.14

Nii isikuandmete kaitse kui ka võrgu- ja infosüs-

teemide kaitse õigusaktid soovivad edendada 

riskihalduse kultuuri, mis suunab olulise teenuse 

osutajaid ja isikuandmete töötlejaid täpse reeg-

lipõhise regulatsiooni asemel hindama kriitili-

selt enda tegevust ja seda mõjutavaid digitaalse 

keskkonna riske. Tegevusest ja võimalikest kesk-

konnariskidest lähtuvalt tuleb rakendada turva-

meetmeid, et neid riske vältida või minimeerida. 

Joonis 5. Kohaste ja mõõdukate turvameetmete valikul ja rakendamisel lähtutakse sellest, et tagatud 

oleks andmete konfidetsiaalsus, terviklus ja kättesaadavus 

CIA*

* Konfindentsiaalsus (confidenciality), 
   terviklus (integrity), 
   käideldavus (accessibility)
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Põhiõiguste ja -vabaduste piiramine  
küberturvalisuse tagamiseks 

Küberturvalisuse nõuete kehtestamisel digiühis-

konnas tuleb kanda hoolt, et turvalisuse nimel ei 

ohverdataks olulisi inimõigusi ja põhivabadusi. 

Iseäranis on nüüdisaegses ühiskonnas ohustatud 

inimeste privaatsus. Samas on ka vabadusel pii-

rid. Seega vajab hindamist küsimus, mil määral on 

lubatud ühiskonna ohutust tagades riivata isikute 

põhiõigusi.

Küberturvalisuse tagamisel kerkib see küsimus 

teravalt esile küberturvalisuse intsidentide lahen-

damise üksuste ehk CSIRTide töö puhul. Näiteks 

peavad CSIRTid ELi NIS-direktiivi kohaselt tagama 

riigis küberruumi seire, hoiatused riskide ja intsi-

dentide kohta, intsidentidele reageerimise ning 

olukorrateadlikkuse.15 Seega on CSIRT-üksuse 

peamine ülesanne tagada ühelt poolt digitaalset 

ühiskonda varitsevate ohtude varajane avasta-

mine ning teisalt reageerida tõhusalt ohtude reali-

seerumise tagajärjel tekkinud küberintsidentidele. 

Mõlemal juhul on isikuandmete töötlemine para-

tamatu kaasnähtus. Kodaniku- ja poliitiliste õiguste 

rahvusvahelise pakti (ICCPR) artikkel 17 näeb ette 

iga inimese õiguse olla kaitstud meelevaldse või 

ebaseadusliku sekkumise eest tema privaatsusse 

või kirjavahetuse saladusse, samuti ebaseadus-

like rünnakute eest tema au ja maine pihta. See 

artikkel kohustab riiki rakendama seadusandlikke 

ja muid meetmeid isiku privaatsusse sekkumise ja 

rünnakute keelustamiseks.

15 NIS-direktiiv, I lisa. 

16 Euroopa isikuandmete kaitse määrus.  
Kättesaadav: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-02-25_proportionality_guidelines_en.pdf.

Euroopa isikuandmete kaitse määruse selgituste 

põhjenduspunktis 49 kinnitatakse, et võrgu- ja 

infoturbe tagamine ja intsidentidele reageerimine 

on CSIRTide ülesanne, kuid tuleb tähele panna, 

et eesmärkide saavutamiseks kasutatakse kõige 

vähem häirivat viisi isiku jaoks ning hinnata tuleb 

isikuandmete töötlemise vajalikkust, ulatust ja sea-

duslikkust. Põhiõigusi riivavad toimingud peavad: 

• olema ette nähtud seadusega,

• austama põhiõiguste olemust,

• vastama üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele 

või vajadusele kaitsta teiste õigusi ja vabadusi,

• olema vajalikud,

• olema proportsionaalsed.16

Õigusloome toetab riigi eesmärkide elluviimist 

ning on küberturvalisuse strateegia elluviimise 

vahend. Õigusaktide ülesanne on toetada stra-

teegilisi valikuid, tagades seejuures mõõduka ja 

inimeste põhiõiguseid arvestava keskkonna, mis 

samal ajal on tõhus intsidentide ennetamiseks ja 

lahendamiseks. 

Igas riigis tuleb kaaluda, kui palju on ühiskond riigi 

kaitseülesande täitmiseks valmis järele andma ja 

loovutama õigust privaatsusele. See on usalduse 

ja õiguskorra küsimus. Samuti peab õigusruum 

toetama riskipõhist ja tehnoloogianeutraalset 

lähenemist küberturvalisusele. Seega tuleb eelis-

tada minimaalseid tehnoloogilisi nõuded ja pigem 

rõhutada eesmärgile suunatust. Selliselt kujun-

datud õigusruum loob piisavad mehhanismid ja 

tööriistad, et ühiskonnas tekiks usaldus ja maksi-

maalne ohutus.

Küberturvalisuse nõuete kehtestami-

sel digiühiskonnas tuleb kanda hoolt, 

et turvalisuse nimel ei ohverdataks 

olulisi inimõigusi ja põhivabadusi.

Õigusloome toetab riigi eesmärkide 

elluviimist ning on küberturvalisuse 

strateegia elluviimise vahend.
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IT-turvaintsidentide lahendamise meeskonda 

tähistavad rahvusvaheliselt lühendid CSIRT (Com-

puter Security Incident Response Team) ja CERT 

(Computer Emergency Response Team). Nimetus 

CERT on rahvusvaheliselt kaitstud ning et seda 

kasutada, tuleb nime omanikult Carnegie Mel-

loni Ülikoolilt luba saada, mistõttu eelistab järjest 

enam meeskondi tänapäeval nimetust CSIRT. 

CSIRTe moodustavad nii riigiasutused, erafirmad 
kui ka ülikoolid, samuti on olemas erinevatele 

majandussektoritele (näiteks pangandus, e-kau-

bandus jne) spetsialiseeritud CSIRTid. Neid võib 

moodustada väga erinevalt – CSIRT võib olla nii 

riigiasutus kui ka teenust pakkuv eraettevõte, aga 

CSIRT võib olla moodustatud ka era- ja riigisektori 

koostöös. 

IT-turvaintsidentide 
lahendamise meeskond

4.

Toomas Vaks  |  Küberturvalisuse ekspert 

Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse teenistuse juht (2011–2017)
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CSIRTi ülesanded:

1) osutada oma klientidele (constituency) IT-tur-

vaintsidentide lahendamiseks vajaliku abi 

kokku lepitud viisil ja mahus, mis võib hõlmata 

nii intsidentide tehnilist lahendamist, lahenda-

mise koordineerimist kui ka nõustamist;

2) intsidentide ja turvanõrkuste kohta info kogu-

mine ja analüüs, küberruumi seire;

3) osalemine rahvusvahelistes CSIRT-võrgusti-

kes ja koostöö teiste CSIRTidega intsidentide 

lahendamiseks, samuti koostöö teiste asu-

tuste, organisatsioonide ja kogukonnaga intsi-

dentide lahendamiseks;

4) tarbijaskonna ja avalikkuse informeerimine 

turvaohtudest ja intsidentidest.

Osa CSIRTe täidab ka üleriigilist rolli, milles võib 

eristada kaht tüüpi lähenemist. Rahvuslikuks 

(national) CSIRTiks nimetatakse CSIRTe, mille üles-

anne on tegeleda riigi internetidomeenis17 toimu-

vate turvaintsidentidega, kus CSIRTil on tavaliselt 

eelkõige juhtumite lahendamist koordineeriv ja 

nõustav roll ning ta on oluline rahvuslik kontakt-

punkt teiste CSIRTide jaoks. 

Praktilise näitena võib kirjeldada olukorda, kus 

konkreetse riigi internetidomeenis asuv pahava-

raga nakatatud infosüsteem ründab teises riigis 

paiknevaid infosüsteeme. Sel juhul on rünnakute 

ohvriks langenud riigil vaja ühendust saada rün-

davate süsteemide omanikuga, et ta saaks süstee-

mid korda seada ja rünnaku lõpetada. Rahvuslikud 

CSIRTid võtavad sel juhul üksteisega usaldusväär-

sete kanalite kaudu ühendust ja teevad koostööd, 

et intsident lahendada. Rahvuslikud CSIRTid on 

tavapäraselt tehnilised meeskonnad, mis teevad 

koostööd nii era- kui ka riigisektoriga ning on 

sageli väga tihedalt seotud akadeemiliste asu-

tustega, kuuludes ajaloolistel põhjustel vahel ka 

nende koosseisu.  

17 Näiteks Eesti riigi domeen on .ee.

Riigi-CSIRTi (Government CSIRT, Gov CSIRT) üles-

anne on eelkõige riigiasutustes toimunud intsiden-

tide lahendamine. Samuti võib sellistel üksustel 

olla ülesanne kaitsta küberrünnete eest kriitilise 

infrastruktuuri hulka kuuluvaid ettevõtteid ja asu-

tusi. Sellised CSIRTid on tavaliselt kas iseseisvad 

riigiasutused või asuvad mõne riigiasutuse juures. 

Viimase kümnendi jooksul on selgeks trendiks 

olnud riigi-CSIRTide senisest suurem koostöö rii-

gikaitse ja -julgeolekuasutustega või isegi CSIRTi 

integreerimine julgeolekuasutusse. Siiski sõltub 

sellise integratsiooni toimumine asukohariigi üldi-

sest riiklikust julgeolekukorraldusest ja asutuste 

traditsioonilistest tegevusvaldkondadest. 

2007. ja 2008. aasta küberrünnakud Eesti ja 

Gruusia vastu näitasid, et ühiskonna sõltuvus 

IT-teenustest on kasvanud määrani, kus CSIRTide 

tegevus mängib olulist rolli nii oluliste teenuste 

toimimisel kui ka ühiskonna toimimisel üldiselt. 

Viimase 15 aasta jooksul on CSIRTide tegevusvald-

kond paljus muutunud ja samuti on muutunud 

nende roll nii riigi, majanduse kui ka üksikisiku sil-

mis. Küberrünnete tõrjumisel ja turvaintsidentide 

lahendamisel on CSIRTide rolli raske üle hinnata. 

See on kindlaksmääratud ülesannetega ja hästi 

toimiv pädevate spetsialistide meeskond, kes 

suudab vähendada intsidentide kahjulikku mõju, 

kiirendada nende lahendamist ja isegi aidata 

intsi dente ära hoida. 

Peetakse heaks tavaks, et CSIRT 

kirjeldab ja avalikustab oma tarbijas-

konna, ülesanded ja teenused vasta-

valt Internet Engineering Task Force’i 

(IETF) koostatud vormingule RFC 

2350, mis võimaldab kõigil osalistel 

neist ühtmoodi aru saada.
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Sellise rolli edukaks täitmiseks on võtmetähtsu-

sega järgmised asjaolud.

1) Eksperteadmised ja piisavad ressursid. 

Meeskonnas peaksid olema esindatud nii 

võrguturbe, logide analüüsi, pahavara uuri-

mise (computer forensic) kui ka pöördanalüüsi 

(reverse engineering) teadmistega spetsialistid, 

samuti turvaarhitektuuri ja laiema infoturbe 

asjatundjad. Vähetähtis pole ka oma arendus-

ressursi olemasolu, kuna CSIRTi töö spetsiifili-
suse tõttu pole kõiki vajalikke tööriistu lihtsalt 

võimalik sisse osta, vaid osa neist tuleb endal 

arendada. Et riigi tasandil intsidente edukalt 

lahendada, on vaja ka teadmisi riigi ja elutäht-

sate teenuste toimimise, riski- ja kriisijuhtimise 

ning talitluspidevuse kohta. Tagatud peavad 

olema riist- ja tarkvara, sidevahendid, turvaline 

asukoht ja muu tööks vajalik.

2) Olukorrateadlikkus. Pidev informatsiooni 

kogumine turvaintsidentide kohta nii riigi sees 

kui ka rahvusvaheliselt ning intsidentide ana-

lüüs võimaldavad ohte kiiresti tuvastada ja intsi-

dente efektiivsemalt lahendada. Kindlasti peaks 

olema täpselt määratletud intsidentide mõiste 

ning nende raporteerimise ja analüüsi protsess. 

Peale info kogumise avalikest allikatest (OSINT), 

siseriiklikust raporteerimisest ja infovahetusest 

on väga soovitatav ka rahvusvaheline infovahe-

tus sõsarorganisatsioonidega teistest riikidest.

3) Rahvusvaheline koostöö ja osalemine rah-

vusvahelistes koostöövõrgustikes. Kuna 

küberrünnakud ja muud turvaintsidendid on 

üldjuhul globaalse iseloomuga ega tunne rii-

gipiire, on hädavajalik omada häid kontakte 

ja infovahetust rahvusvahelise kogukonnaga. 

Aktiivne osalemine võrgustikes nagu Trus-

ted Introducer18 võimaldab tõsta meeskonna 

tuntust ja usaldusväärsust, mis omakorda 

võimaldab kiiremat infovahetust rahvusvahe-

lise CSIRTide kogukonnaga. Üldiselt hoiab see 

kogukond kokku ning spetsialistide tasemel 

kontaktid ületavad tihti ka riikidevahelise suht-

lemise tavapäraseid piire.

18 TF CSIRTi kohta rohkem infot: https://www.trusted-introducer.org.

4) Koostöö riigi IT-kogukonnaga. Oluline on 

mõista, et ühiskonnale vajalike IT-teenuste 

toimimine sõltub enamjaolt erasektori ette-

võtetest. Tavaliselt tekivad IT-spetsialistidel 

spontaansed või organiseeritud kogukonnad 

erialaliitudest kuni internetifoorumiteni. CSIRTi 

jaoks on oluline teha nende kogukondadega 

koostööd ja olla nende jaoks nähtav. See 

annab võimaluse saada kiiresti vajalikku infor-

matsiooni turvaolukorra muutuste kohta, kii-

rendab infovahetust ning annab isegi ülevaate 

mingi spetsiifilise IT-kompetentsi või ressursi 
olemasolust, mida on võimalik intsidentide 

lahendamisel hädaolukorras kasutada.

5) Selgelt määratletud siseriiklik töökorraldus 
infovahetuseks ja intsidentide lahenda-
miseks. Erinevate organisatsioonide ja amet-

kondade ülesanded, koostöö ning infovahetus 

peavad olema selgelt määratletud ja korral-

datud. IT-intsidendid eskaleeruvad tavaliselt 

väga kiiresti. Nende lahendamise efektiivsus 

sõltub paljuski tegutsemise kiirusest, aga siin 

on võtmeroll eelneval planeerimisel ja töö-

korralduse kokkuleppimisel. Avalikkusel peab 

olema ka selge arusaam CSIRTi rollist. Arves-

tades vajadust laialdaseks koostööks erasekto-

riga, on soovitatav täpselt piiritleda CSIRTi roll 

ning luua selged eristusjooned näiteks politsei 

või julgeolekuasutuste ülesannetega. Pigem 

ei ole soovitatav anda CSIRTile riikliku järele-

valve rolli, vaid parem on, kui inimesed tajuvad 

CSIRTi „tuletõrjujana, kes aitab tuld kustutada“, 

mitte „politseina, kes paneb käed raudu“. 

6) Õppused. Intsidentide lahendamise plaanide 

ja meeskonna oskuste testimiseks on vaja 

regulaarselt korraldada õppusi. Neid tuleks 

korraldada nii meeskondadele eraldi kui ka 

riigiüleselt, kaasates partnerasutusi ja eraette-

võtteid. Kindlasti tuleks osaleda ka rahvusvahe-

listel õppustel ja harjutustel, mida on viimaste 

aastate jooksul hakatud järjest rohkem korral-

dama (näiteks ENISA korraldatav Cyber Europe, 

CCDCOE korraldatav tehniline õppus Locked 

Shields jne).
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7) Teavitustegevus ja nähtavus. Nii avalikkuse 

kui ka partnerasutuste teavitamine turvaoh-

tude teemal peab olema regulaarne ja selleks 

peab olema loodud selge protsess. Kuigi teavi-

tuskampaaniate korraldamine ja meediasuht-

lus võib toimuda ka partnerite kaudu, on 

siiski soovitatav omada vastavat funktsiooni 

CSIRTis endas. CSIRT peaks olema nähtav ka 

sotsiaalmeedias ning suhtlema klientidega 

võimalikult palju.

Joonis 6. CSIRTi ülesanded

Intsidentide
lahendamine

Seire

Analüüs
Olukorra-
teadlikkus

Teavitus-
tegevus ja

planeerimine
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Ehkki viimastel aastatel räägitakse aina enam 

küberturvalisusest ja digitaliseerimisest, ei ole 

need korrakaitse kontekstis uued teemad. Juba 

1988. aastal nakatas Robert Tappan Morris Mas-

sachusettsi Tehnoloogiainstituudi linnakus arvu-

teid internetis leviva ussviirusega. Ta saadi kätte 

ning mõisteti süüdi arvutipettuse ja kuritegude 

seaduse alusel19. Eesti kriminaalpolitseis on küber-

19 United States versus Morris (1991), 928 F.2d 504, 505 (2d Cir. 1991).

kuritegevuse uurimine samuti pika ajalooga, ehkki 

eraldi küberkuritegude uurimisbüroo loodi Eesti 

Politsei- ja Piirivalveameti koosseisus alles 2016. 

aastal.

Hoolimata sellest, et küberkuritegevus on olnud 

olemas enam-vähem sama kaua kui internet, on 

küberpahalased muutunud üksikutest nutikatest, 

Korrakaitse 
küberturvalisuse kontekstis 

5.

Oskar Gross  |  Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht 

Politsei- ja Piirivalveamet
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piire kompavatest entusiastidest hiiglaslikuks 

põrandaaluseks majandusharuks. Kõigist krimi-

naalsetest tegevustest on just küberkuritegevus 

kõige väiksema vahelejäämise riskiga. On prakti-

liselt võimatu välja arvutada küberkuritegevusest 

tuleneva ülemaailmse kahju tegelikku suurust, 

sest otsesele kahjule lisandub ka kaudne (and-

mete hävimine, moraalne kahju jne). Arvestades 

näiteks seda, et haveibeenpwned.com veebilehel 

raporteeritakse 9 miljardi konto lekkinud andme-

test, võib peaaegu igaüht pidada ühel või teisel vii-

sil küberkuritegevuse ohvriks. 

Mis on küberkuritegevus? 

Küberkuritegevuse mõiste on 

väga lai ning see sisaldab põhi-

mõtteliselt kõiki halbu asju, mida 

on võimalik arvutiga teha. Seda 

mõistet on püütud siiski olemus-

likult struktureerida. Ühe lähe-

nemise järgi kategoriseeritakse 

küberkuritegevust n-ö nõrgima 

lüli vaatekohast inim- või arvuti-

tekkeliseks. Selle ontoloogia järgi 

on kuriteod, mida ei saa sooritada ilma arvutita (nt 

lunavara, hajus ummistusrünne, kaugpääsutrooja-

lane jne) nn kübersõltuvusega kuriteod. Mõistet 

kübervahenditega kuriteod kasutatakse tegude 

kohta, mida on võimalik massiliselt ellu viia tänu 

arvutitele (nt pettused, laste seksuaalne kuritarvi-

tamine, narkokaubandus jne). 

Teine võimalus on jagada küberkuritegevus klas-

sikalisteks kuriteo tüüpideks tegutsemisviisi 

(modus operandi) alusel, näiteks väljapressimine 

(nt lunavara, seksuaalne väljapressimine), pettus 

(nt ärikirjade kompromiteerimine ja tegevdirektori 

matkimine), vargus (nt ebaseaduslik pangasüstee-

midesse või kliendikontodele sisenemine). 

Ei ole õiget ega valet lähenemist, kuid lähenemine 

kuriteo tüüpide alusel aitab vähendada küberkuri-

tegude müstifitseerimist. 

Korrakaitse roll 

Korrakaitsel on küberturvalisuse tagamisel oluline 

roll. Sarnaselt tegeliku eluga, kus on elementaarne 

panna ustele lukke või kinnitada autos turvavöö, 

eeldavad korrakaitsjad ka internetis inimestelt 

teatud ulatuses enese kaitsmist, näiteks tuge-
vate salasõnadega või kahefaktorilise autenti-
misega. 

Teine korrakaitse tugisammas on CSIRT-mees-
konnad, kes tegelevad aktiivselt küberintsidentide 

ennetuse ja neile reageerimisega. CSIRT-meeskon-

dade ja korrakaitse erinevus seisneb selles, et kor-

rakaitse eesmärk on kindlaks teha ja süüdi mõista 

kahjulikke rünnakuid ellu viinud 

inimesed, samas kui CSIRT-mees-

konna ülesanne on saada pärast 

rünnakut olukord kontrolli alla 

ja taastada süsteemide tavapä-

rane töö. Ehkki võib tunduda, et 

mõlemad tegelevad sama asjaga, 

on tegevuste kattuvus siiski suh-

teliselt väike. Mõned tehnilised 

detailid on kindlasti uurimise ajal 

olulised, kuid üllatavalt suur osa 

küberkuritegudest laheneb klassikalise kriminaal-

politsei töö tulemusena. 

Ühiskonna vaatepunktist seisneb korrakaitse täht-

sus heidutuses. Nii kaua kui tegeletakse vaid kurja-

tegijate relvade äravõtmisega, ründavad nad aina 

uuesti kas samade või uute relvadega. Selleks et 

vähendada CSIRT-meeskondade töökoormust, on 

oluline leida ja süüdi mõista kuritegude eest vas-

tutavad inimesed. Arvestades ühiskonna digita-

liseerumise kiirust, peab iga riik varem või hiljem 

mõtlema küberpolitsei loomisele. 

Küberpolitsei mudel   

Küberkuritegevusega tegelejad peavad arvestama 

paari ainulaadse tingimusega, võrreldes ülejäänud 

kriminaalpolitsei tööga. Need tulenevad asjaolust, 

Suur osa küberku-

ritegudest laheneb 

klassikalise krimi-

naalpolitsei töö 

tulemusena.
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et küberkuritegevus on ülemaailmne ning suur 

osa tõenditest on arvutivõrkudes. See omakorda 

tähendab, et kriminaalpolitsei tavatööriistad ei 

sobi küberkuritegevuse uurijate kogutud infor-

matsiooni analüüsimiseks. 

Tehnilised spetsialistid
Eesti kogemus näitab, et politsei küberkuritege-

vuse üksuse töös on väga oluline oskuslike IT-eks-

pertide olemasolu, kes loovad üksusele tööriistu 

uurimiseks vajaliku info otsimiseks või suurte 

andmehulkade (automaatseks) analüüsimiseks. 

IT-eksperdid võimaldavad uurijatel kergemini 

saada aru küberkuritegude nüanssidest ja nende 

tehnilistest aspektidest. Teoreetiliselt on võimalik 

tehnilist ekspertiisi ka sisse osta, kuid pikas pers-

pektiivis ei ole see kasulik. Küberkuritegude kesk-

kond muutub pidevalt, tehnoloogiad vahelduvad 

ning seetõttu on väga oluline, et küberkuritege-

vuse üksus oleks kiire kohanemisvõimega. Seda 

saab tagada ainult majasiseste IT-ekspertidega. 

Tavapäraselt ongi küberkuritegevuse üksuses pool 

töötajaist IT-spetsialistid ja pool politseitöötajad.

Üks põletavamaid probleeme on tehniliste spet-

sialistide leidmine. Probleemil on kaks põhjust. 

Esmalt on IT-spetsialistide palk IT-sektoris suu-

rem kui avalikus sektoris ning seda on keeruline 

muuta. Teiseks näitab meie koge-

mus, et IT-spetsialist peab olema 

väga laialdaste oskuste ja suure 

õppimisvõimega, et osata oma 

töös uusi tehnoloogiaid kasutada. 

Tavapäraselt pakub küberkurite-

gevuse üksus digitaalset eksper-

tiisi ka teistele politseiüksustele, 

näiteks sündmuskohal digisead-

mete tuvastamisel, koopiate 

tegemisel ekspertiisi jaoks, leidude analüüsimisel 

ja dokumenteerimisel jne. Eestis aga keskendub 

küberkuritegevuse üksus vaid oma uurimistele 

ja ülejäänud politseiüksusi teenindab eraldisei-

sev digiekspertiisi üksus. Ehkki see on pigem for-

maalne, organisatsiooni ülesehituse küsimus, on 

eraldiseisva digiekspertiisi üksuse mõju väga posi-

tiivne politsei üldisele teadlikkusele. 

Rahvusvaheline koostöö
Küberkuritegude uurimisel on rahvusvaheline 

koostöö ja kogemuste vahetamine hädavajalik. 

Küberkuritegevus on reeglina rahvusvaheline ning 

on üpris ebatavaline, et kurja-

tegija ründab riigis, kus ta ise 

asub. See tähendab aga, et ena-

mik küberkuritegude tõenditest 

paikneb vähemalt kahes riigis. 

Tuleb märkida, et teatud piirini 

põhinevad küberkuritegude uuri-

mised solidaarsusel – kui ühe riigi 

politsei uurib oma jurisdiktsiooni 

kuuluvaid inimesi, siis tähendab 

see ühtlasi, et ta kaitseb inimesi 

teistes riikides ohvriks olemise eest. Seega, mida 

tugevam on politsei rahvusvaheline koostöö, seda 

turvalisem on küberruum. 

Mida tugevam on 

politsei rahvus-

vaheline koostöö, 

seda turvalisem on 

küberruum. 

 digiekspertiis on osa kõikidest uuri-

mistest ning pole üksnes küberku-

ritegevuse element; 

 küberkuritegevuse uurimist käsit-

letakse enamana kui tavapärase 

digiekspertiisi tegemisena;

 küberkuritegevuse üksuse töötajad 

saavad tegeleda oma põhiülesan-

dega ja võimekuste arendamisega. 

Eraldiseisva 
digiekspertiisi kasulikkus: 
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Erinevate maade politseitöötajad jagavad infot 

ametlike päringute vahendusel, kuid väga oluline 

on ka koostöö operatiivsel ja tehnilisel tasan-

dil. Ühiste huvidega riigid peaksid töötama koos 

ühiste eesmärkide nimel, jagama infot ning looma 

koos uusi töövahendeid ja analüüsimeetodeid.

Lõpuks on head töövahendid ja info ainus võima-

lus ellu viia teabepõhist lähenemist, et uurida juh-

tumeid, millel on oluline mõju kas riigile või kogu 

küberkuritegelikule keskkonnale. 

Õigusruum
Digitaliseerumise kiire leviku tõttu tuleb pidevalt 

kaasajastada ka seadusandlust nii, et korrakaitse 

saaks oma tööd teha. Kui riikidel on ühine lähe-

nemine küberkuritegude kriminaliseerimisele, on 

ka õiguslik protsess selgem ja riikideülesed uuri-

mised kiiremad.

Küberkuritegude uurimisel on oluline reageeri-

misaja pikkus. Kiiresti ei pea reageerima mitte 

ainult politseitöötajad, vaid ka õigusaktid peavad 

andma neile õiged tööriistad. Selleks tööriistaks 

on näiteks õigus saada andmeid või säilitada 

informatsiooni nii, et see oleks hiljem kasutatav 

õiguslikes protseduurides. Siinjuures tuleb mee-

les pidada ka isikuandmete kaitse reeglistikku, mis 

sätestab unustatud olemise põhimõtte ja õiguse 

andmete hävitamisele. Ehkki inimeste kohta and-

mete säilitamine rikub nende privaatsust, tuleb 

leida tasakaal turvalisuse ja privaatsuse vahel. 

Küberkuritegude puhul võib hüpoteeside tegemi-

seks olla vajalik kasutada ka kaugemale minevikku 

ulatuvat informatsiooni. 

Küberkuritegevus ei ole uus nähtus, 

kuid on hämmastav, kui mitmekülg-

seid võimalusi see kurjategijatele 

pakub – mustast turust ja rahape-

sust kuni väga keerukate tehniliste 

meetoditeni arvutisse sissemurd-

miseks. Seda enam on tähtis, et riik 

panustaks hästi toimiva küberpolit-

sei üksuse loomisesse, mis suudab 

uurimisi tõhusalt läbi viia ning kus 

tegutsevad motiveeritud ja haritud 

spetsialistid. Sellise üksuse hea töö 

eelduseks on aga toetav õigussüs-

teem ning toimiv praktiline koostöö 

rahvusvahelisel tasandil.

Politsei kübervõimekus 
peab olema riigi prioriteet

Õigusaktid peavad 

andma küberkuri-

tegude uurimiseks 

õiged tööriistad.
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Riiklik juhtimiskorraldus küberturvalisuse taga-

miseks on iga riigi valik ning sõltub suuresti riigi 

olemasolevast õiguskeskkonnast. Õiguslikke 

valikuid võivad mõjutada sellised tegurid nagu 

küberturvalisusealaste eriteadmiste olemasolu, 

rahastamiskaalutlused ning riiklikud strateegili-

sed arenguplaanid, näiteks riigi siseturvalisus ja 

majanduslik julgeolek. 

20 Eesti julgeolekupoliitika alused, lk 2.  
Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3060/6201/7002/395XIII_RK_o_Lisa.pdf.  

Eesti juhindub küberturvalisuse õigusvaldkonna 

kujundamisel riigikaitse laiast käsitusest ning 

Eesti julgeolekupoliitika alustest.20 Teiste Euroopa 

riikide näitel võib küberturvalisuse juhtimismu-

delites eristada hajusat ja tsentraliseeritud lähe-

nemisviisi. 

Küberturvalisuse 
riiklik korraldus 

6.

Kimmo Rousku
Peasekretär 

Soome avaliku sektori 

digitaalse turvalisuse 

haldusnõukogu (VAHTI)

Epp Maaten
Küberturvalisuse 

valdkonna 

juht 

E-riigi Akadeemia

Elsa Neeme
Õigusnõunik 

Riigi Infosüsteemi Ameti 

küber turvalisuse teenistuse 

õigusekspert (2016–2018)
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Hajusa küberturvalisuse korral-

duse mudel lähtub subsidiaarsuse 

põhimõttest ning seda iseloo-

mustab valdkondlike õigusak-

tide süsteem. Selle mudeli korral 

on küberturvalisuse küsimustes 

pädevad mitu riigiasutust, mis 

koordineerivad küberturvalisuse 

rakendamist oma sektoris. Hajus 

lähenemine võib soodustada tea-

bevahetust ettevõtetega. Selle 

lähenemisviisi eeliseks on võrgu- 

ja infoturbemeetmete lisamine 

olemasolevatesse valdkondlik-

kesse õigusaktidesse, mida sektori ettevõtjad juba 

varasemast tunnevad, ja seetõttu on neil kergem 

uusi nõudeid vastu võtta ja tulemuslikult täita. 

Keskse küberturvalisuse korraldusega riiki-
des määratakse ühiskondlikult oluliste teenuste 

küberturvalisuse tagamiseks üks asutus, millel 

on laialdane pädevus mitmes elutähtsas sektoris 

või suisa kõikides sektorites, ning luuakse tervik-

likud kübervaldkonna õigusaktid. Keskse asutuse 

ülesanded hõlmavad mõnikord ka hädaolukorda-

deks valmistumist ja kriisiolukordade juhtimist21 

ning paljudel juhtudel on riiklik küberintsidentide 

lahendamise üksus sellise asutuse osa. 

21 Näiteks Prantsusmaal on elutähtsate operaatorite järelevalve asutuseks määratud Agence Nationale de la Sécu-
rité des Systèmes d’Information (ANSSI), kes on pädev kohustama elutähtsaid operaatoreid järgima turvameet-
meid ning on volitatud läbi viima ka turvalisusauditeid. Lisaks tegutseb ANSSI elutähtsate infotaristute kaitsel 
hädaolukorraasutusena. Üldist detsentraliseeritud lähemist kriitilise infrastruktuuri kaitse korraldamisel järgib 
ka Eesti. Eestis on koordineerivaks asutuseks küberturvalisuse seaduse kohaselt Riigi Infosüsteemi Amet. Sama 
organisatsioon juhib hädaolukorra seaduse alusel ka küberintsidendist põhjustatud hädaolukorra lahendamist. 
Allikas: Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja Nõukogule, COM (2017) 476 final, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN-ET/TXT/?uri=CELEX:52017DC0476&from=EN.

Kaitstes kriitilise informatsiooni 

infrastruktuuri ja tagades oluliste 

teenuste osutajate küberturvali-

sust, ei tule rangelt sektoripõhine 

lähemine alati kasuks. Sekto-

ripõhine lähenemine võib viia 

vastandlike õigusnormide tek-

keni või vastupidi – samal teemal 

mitme sarnase eeskirja tekkeni. 

Seevastu keskselt korraldatud 

süsteemid ja kriitiliste teenuste 

osutajatele terviklike õigusakti-

dega kehtestatud nõuded aitavad 

ära hoida õigusnormide ebaüht-

lase ja lünkliku rakendamise. Seejuures ei oma 

tähtsust, kas küberturvalisuse tagamisega seotud 

kohustused on hajutatud mitmesse õigusakti või 

sätestatud ühes õigusaktis. 

Olenemata hajusast või kesksest mudelist, on 

koostöö erinevate riigiasutuste vahel küberintsi-

dentide ennetamisel ja lahendamisel alati hädava-

jalik. Siseriikliku halduskoostöö õiguslikud alused 

võivad olla kindlaks määratud kas seaduse tasan-

dil või haldusakti või lepinguga. Haldusmudeli 

arendamisel tuleb selgelt määratleda ka piiriülese 

koostöö vastutus. 

Olenemata haju-

sast või kesksest 

mudelist, on 

koostöö erinevate 

riigiasutuste vahel 

küberintsidentide 

ennetamisel ja 

lahendamisel alati 

hädavajalik.
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6.1. Küberturvalisuse riiklik korraldus Eestis

Epp Maaten  |  Küberturvalisuse valdkonna juht 

E-riigi Akadeemia

Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjon analüü-

sib ja hindab riigi julgeoleku olukorda ning koor-

dineerib täidesaatva riigivõimu asutuste tegevust 

riigikaitse planeerimisel, arendamisel ja korralda-

misel. Komisjoni juhib peaminister, lisaks kuuluvad 

komisjoni väliskaubandus- ja infotehnoloogiami-

nister, justiitsminister, kaitseminister, majandus- 

ja taristuminister, rahandusminister, siseminister 

ja välisminister. Komisjoni sekretär on julgeoleku 

ja riigikaitse koordinatsioonidirektor.

Küberjulgeoleku nõukogu ülesanne on aidata 

kaasa ametkondade koostöö toimimisele ning 

tagada küberturvalisuse strateegia eesmärkide 

elluviimine vastutavate riigiasutuste planeeri-

misdokumentide, programmide ja tööplaanide 

kaudu. Nõukogu juhib Majandus- ja Kommunikat-

siooniministeeriumi kantsler.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
koordineerib küberjulgeoleku poliitika kujunda-

mist ja strateegia elluviimist ning korraldab rii-

giasutuste ja laiema kogukonna koostööd. 

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), mis korraldab riigi 

infosüsteemi koosvõimet tagavate infosüsteemide 

arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega 

seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes 

toimuvaid küberintsidente. RIA ülesanded küber-

julgeoleku valdkonnas hõlmavad sisuliselt kõikide 

riigi toimimiseks oluliste võrgu- ja infosüsteemide 

turvalisuse tagamist.

Riigikantselei tagab küberturvalisuse lõimimise 

riigikaitse planeerimisdokumentidesse (riigikaitse 

arengukava ja riigi kaitsetegevuse kava).

Siseministeerium tagab koostöös Politsei- ja Piiri-

valveameti ja Kaitsepolitseiametiga küberjulgeolekut 

ohustavate süütegude ennetamise ja tõkestamise 

ning töötab välja küberkuritegevuse süütegude 

ennetamise, tõkestamise, avastamise ja menetle-

mise ning kriminalistikapoliitika. Siseministeerium 

tagab küberturvalisuse strateegia, siseturvalisuse 

arengukava ja nendega seotud programmide välja-

arendamise ja elluviimise ning panustab valdkonna-

üleste koostöö- ja koordinatsioonimehhanismide ja 

ühtse olukorrapildi loomisse. 

Joonis 7. Küberturvalisuse riiklik korraldus Eestis

Kaitsepolitseiamet

Politsei- ja Piirivalveamet
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Kaitseministeerium tagab koostöös Kaitseväe, 

Kaitseliidu ja Välisluureametiga riigikaitse arengu-

kava sõjalise kaitse osa kübervaldkonnaga seotud 

tegevuste elluviimise ning panustab valdkonna-

üleste koostöö- ja koordinatsioonimehhanismide 

ning ühtse olukorrapildi loomisse. 

Välisministeerium suunab ja koordineerib stra-

teegia rahvusvahelise koostöö tegevusi.

Haridus- ja Teadusministeerium arvestab 

küberturvalisuse strateegia eesmärkides kokku 

lepitud prioriteetidega elukestva õppe stratee-

gia tegevuste planeerimisel. Ministeerium toetab 

kõigi haridustasemete lõpetajate baasteadmiste 

omandamist küberohtudega toimetulekuks. Hari-

dus- ja Teadusministeeriumi haldusalas toetab 

küberturvalisuse strateegia eesmärkide täitmist 

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA).

Justiitsministeerium panustab koostöös Riigipro-

kuratuuriga, mis juhib kohtueelset kriminaalme-

netlust, kübervaldkonna õigus- ja kriminaalpoliitika 

planeerimisse ning kavandab valdkondlikku enne-

tustegevust vägivalla ennetamise strateegia tege-

vuste kaudu. Küberturvalisuse valdkonnas olulise 

asutusena kuulub Justiitsministeeriumi haldus-

alasse Andmekaitse Inspektsioon (AKI), mis teeb 

järelevalvet isikuandmete kaitse alaste õiguste ja 

kohustuste üle.

Rahandusministeerium osaleb strateegia eri-

nevate osade sisustamisel, sealhulgas tagab jät-

kusuutlikkuse ning lõimituse teiste strateegilise 

planeerimise protsessidega. Lisaks tagab ministee-

rium finantssektori kaasatuse. Küberturvalisuse 
temaatikaga tegelevad ka Finantsinspektsioon, 

mis teeb järelevalvet finantsasutuste üle, ja Eesti 
Pank, järgides Euroopa keskpankade süsteemi 

kehtestatud nõudeid.

6.2. Küberturvalisuse riiklik korraldus Soomes

Kimmo Rousku  |  Peasekretär 

Soome avaliku sektori digitaalse turvalisuse haldusnõukogu (VAHTI)

Soomes ei ole üht keskset riigiasutust, mis 

vastutab küberturvalisuse juhtimise eest riigi 

tasandil. Selle asemel on igas sektoris oma 

pädev asutus, kes õigusaktidest lähtuvalt juhib 

ka küberturvalisuse korraldust sektoris. Taoline 

hajus juhtimiskorraldus on võimalik vaid tänu 

suurepärasele koordineerimisele, kokkulepe-

tele ja tegevusplaanidele, mis ületavad admi-

nistratiivseid piire.

Riigiasutuste rollid ja vastutus

Peaministri kabinet on vastutav valitsuse tege-

vuskava elluviimise eest ning toetab peaministrit 

tema töös valitsusega. Kabinet tagab peaministrile 

ja valitsusele töötingimused igas olukorras. Tema 

vastutada on seire ja olukorrateadlikkus, intsiden-

tide juhtimise keskne koordineerimine ning üldine 

valitsuse teabe- ja dokumendihaldus.  

Välisministeerium koordineerib rahvusvahelist 

koostööd küberturvalisuse alal. Kübervaldkond 

on oluline osa Soome välis- ja turvalisuspoliitikast, 

sest küberohud ei hooli riigipiiridest. Ministee-

riumi juurde kuulub ka teabeteenistus (Kansallinen 

turvallisuusviranomainen), mis vastutab salastatud 

välisteabe kaitse eest ning muuhulgas ka rahvus-

vaheliste infoturbealaste kokkulepete ettevalmis-

tamise eest. 

Rahandusministeeriumi vastutusalaks on viia 

ellu majanduspoliitikat, mis põhineb jätkusuutlikul 

kasvul, riigi finantside heal juhtimisel ning efek-

tiivsel avalikul haldusel. Ministeeriumi ülesannete 

hulka kuulub ka avaliku sektori teabehalduse ja 
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digiteenuste põhimõtete väljatöötamine ja elluvii-

mine. Ministeerium valmistab ette avaliku sektori 

digiturvalisuse, IT-infrastruktuuri, e-teenuste ja 

andmehalduse üldised põhimõtted, arenguplaa-

nid, õigusaktid ja digiturvalisuse nõuded. Minis-

teerium haldab ka erinevaid koostöövõrgustikke 

ja töögruppe. Näiteks on moodustatud avaliku 

halduse digiturvalisuse strateegiline töögrupp. 

Digi- ja rahvastikuarvestuse agentuuri (Digi- ja 

väestötietovirasto) ülesanne on soodustada ühis-

konna digitaliseerimist, avaliku teabe kättesaa-

davust ja pakkuda elukaare sündmustega seotud 

teenuseid, mis tagavad ühiskonna jätkusuutliku 

toimimise. Samuti pakub agentuur rahvastikuinfot, 

sertifitseerimisteenuseid ja tuge e-teenuste tarbija-

tele, et luua eeldused digiühiskonna toimimiseks. 

Agentuur pakub ka digiturvalisuse teenuseid ning 

koostab sellekohaseid juhiseid ja soovitusi. Samuti 

korraldab agentuur avaliku sektori digitaalse turva-

lisuse juhtimisnõukogu (VAHTI) tööd.

Transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi 
ülesanne on elektrooniliste sideteenuste ja võr-

kude arendamine ja turvalisuse tagamine. Minis-

teerium töötab välja arenguplaane ja õigusakte 

elektroonilise side teenuste turvalisuse tagamiseks 

ning annab üldisemaid juhiseid. Ministeeriumi 

allasutuseks on Soome transpordi- ja kommu-

nikatsiooniagentuur Traficom, kuhu on loodud 
küberturvalisuse direktori ametikoht. Küberturva-

lisuse direktori ülesanne on ellu viia Soome küber-

turvalisuse strateegia. 

Riiklik küberturvalisuse keskus asub Soome 

transpordi- ja kommunikatsiooniagentuuris Tra-

ficom. Selle ülesanne on luua valmisolek digi-
ühiskonna toimimiseks ning muuhulgas tagada 

teenuste (nt avaliku sektori võrkude) toimimine 

ka suuremate katkestuste ja hädaolukorra puhul. 

Samuti tagab agentuur sageduste ja krüptograa-

filiste materjalide olemasolu, lisaks vastutab riigi 
domeeni .fi ja nimeserverite haldamise eest ning 
haldab domeeninimede registreerijaid riigis. Agen-

tuur täidab riigis ka CERTi ülesannet.

Politsei vastutab küberkuritegude ennetamise, 

avastamise ja uurimise eest. Küberkuritegusid 

uuritakse politsei regionaalsetes üksustes.

• Riikliku uurimisbüroo alla kuulub küberkuri-
tegude keskus, mis uurib olulisemaid küber-

kuritegusid, seirab võrke ja küberkuritegevuse 

keskkonda;

• Soome luureteenistuse (SUPO) ülesanne on 

ennetada ja võidelda riigi julgeolekuohtudega 

nagu terrorism ja teiste riikide ebaseaduslik 

luure. Luureteenistus täidab samu ülesandeid 

ka digikeskkonnas. Teenistus koostab analüüse, 

et aidata teisi riigiasutusi otsuste tegemisel. 

Soome kaitsevägi on arendamas oma küber-

turvalisuse võimekust. Nende ülesannete hulka 

kuulub ka elutähtsate teenuste toimepidevuse 

tagamine. Küberkaitse mõiste tähendab riikliku 

küberturvalisuse valdkonda, mis on seotud rii-

gikaitsega ja sisaldab luurevõimekust, mõjutus-

tegevust ja kaitset. Küberkaitse eesmärk on luua 

teavet, mis toetab valitsust ja kaitseväge riigi kait-

seks vajalike otsuste tegemisel ja operatsioonide 

läbiviimisel.  

Turvalisuse nõukogu aitab valitsust laiaulatusliku 

riigikaitse tagamisel, jälgib Soome julgeolekukesk-

konda ning koordineerib proaktiivseid tegevusi 

julgeoleku tagamisel. Juba 2013. aasta kübertur-

valisuse strateegia kohaselt ning ka uuendatud, 

2019. aasta strateegia järgi on nõukogu ülesanne 

seirata ja koordineerida strateegia elluviimist. 

Koordineerimise eesmärk on vältida tegevuste 

asjatut dubleerimist, teha kindlaks probleemid ja 

määrata lahendajad. Sektoripõhised pädevad asu-

tused võtavad vastu otsuseid, lähtudes turvalisuse 

nõukogu juhistest.

Andmekaitse ombudsmani büroo on riiklik järe-

levalveasutus, mis kontrollib isikuandmete kaitse 

reeglite järgimist. Ombudsmani ülesanne on ka 

edendada avaliku teabe õigust, luua ühiskonnas 

usaldusväärne keskkond ja jälgida inimeste põhiõi-

guste tagamist isikuandmete töötlemisel. Ombuds-

man käsitleb isikuandmete lekkeinfot, kontrollib 

infosüsteeme ning sertifitseerimisasutusi. 
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Infojuhtimise nõukogu (Tiedonhallintalautakunta) 

asutati 2020. aastal eesmärgiga edendada ning 

ellu viia teabehalduse ja digiturvalisuse nõudeid. 

Nõukogu võib moodustada ajutisi alagruppe, anda 

soovitusi, korraldada koolitusi jm üritusi. 

Riiklik toimepidevuse keskus (Huoltovarmuus-

keskus) asub majandus- ja tööministeeriumi hal-

dusalas ning on vastutav Soome strateegilise 

julgeolekuvaru planeerimise, arendamise ja hal-

damise eest. Koostöös teiste asutuste ja ettevõte-

tega tagab riiklik toimepidevuse keskus ühiskonna 

toimimiseks kriitiliste süsteemide toimepidevuse 

igas olukorras. Ta juhib ja haldab programmis 

„Digiturvalisus 2030“ ettenähtud ressursse, mis on 

vajalikud ühiskonna jaoks kriitiliste teenuste toimi-

miseks ning digitaalse infrastruktuuri turvalisuse 

tõstmiseks. 

Soome kohalikud omavalitsused ja nende liidud 
pakuvad ise peamisi IT-teenuseid, korraldavad 

IT-hankeid, IT-arendamist ja -haldust ning vastuta-

vad infosüsteemide turvalisuse eest. Nende üles-

annete elluviimise korraldus sõltub omavalitsuse 

suurusest. Hinnanguliselt kuni kolmandik töödest 

on sisse ostetud. Samas ostetakse teenused sageli 

sisse ettevõtetelt, mille omanikud on omavalitsu-

sed või nende liidud. Kohaliku omavalitsuse voli-

kogu vastutab riskijuhtimise korraldamise eest. 

Informatsiooni juhtimise seadusest lähtuvalt pea-

vad kohalikud omavalitsused 2023. aasta lõpuks 

rakendama minimaalseid infoturbe nõudeid.

Joonis 8. Küberturvalisuse riiklik korraldus Soomes
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Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri 
mõiste

Riigi ülesandeks on tagada inimeste põhivajaduste 

täitmine ja teenused, et inimesed saaksid toimida 

ühiskonnana. Teenuseid, millest olulisel määral 

sõltub ühiskonna igapäevane toimimine ja/või 

kriiside korral toimetulek, nimetatakse elutähtsa-
teks või olulisteks teenusteks. Sellised teenused 

on näiteks elektrienergia tootmine ja jaotamine, 

sideteenused, veega varustatus, finantsteenused, 
erinevad transporditeenused jne. 

Elutähtsad teenused vajavad nii igapäevaselt kui 

ka kriisi ajal taristut ning inimesi, kes taristut hal-

davad ja töös hoiavad. Taristut, mis võimaldab elu-

tähtsal teenusel toimida, nimetatakse kriitiliseks 
infrastruktuuriks. Protsesside automatiseeri-

mise ja tööstusseadmete digitaliseerimise tõttu 

on väga suur osa kriitilisest infrastruktuurist sõl-

Kriitiline infrastruktuur 
ja koostöö erasektoriga

7.

Lauri Luht  |  Riigi Situatsioonikeskuse juht 

Riigikantselei
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tuv info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast (IKT). 

IKT lisandumine on täiendanud kriitilise infrast-

ruktuuri kaitse (Critical Infrastructure Protection, 

CIP) mõistet kriitilise info infrastruktuuri kaitse 
mõistega (Critical Information Infrastructure

Protection, CIIP). Seetõttu on tänapäeval vaja lisaks 

füüsiliste protsesside kaitsele tegeleda ka teenuse 

toimimise lahutamatuks osaks olevate digitaalsete 

süsteemide ja protsessidega.

Riigi ja erasektori roll

Elutähtsate teenuste kaitse on üks riigi sisejulge-

oleku strateegilisemaid ülesandeid. Protsesside 

ja süsteemide digitaliseerimine ja automatiseeri-

mine on muutnud oluliselt riske, millega on vaja 

tegeleda ka küberturvalisuse vaates. See tähen-

dab, et teenuse osutajad peavad küberturvalisuse 

meetmeid vältimatult rakendama süsteemide töö-

kindluse ja vastupidavuse ning ka riigi julgeoleku 

tagamiseks. 

Reeglina ei ole riik kõikide elutähtsate teenuste 

osutajaks. See tähendab, et riik peab tegema tihe-

dat koostööd ettevõtetega, kes osutavad ühiskon-

nale elutähtsaid teenuseid. Riigi roll on kujundada 

sobiv keskkond ehk ökosüsteem, milles teenuse 

osutajad saaksid ja oskaksid toimida. Lihtsustatult 

tähendab keskkonna loomine seda, et riik koostab 

seadusandluse, poliitika, raamistikud ja juhen-

did (näiteks loob küberturvalisuse strateegia või 

infosüsteemide turvalisuse tagamise juhendid). 

Lisaks peab riik pakkuma pädevat informatsiooni 

ajakohastest küberohtudest ja haavatavustest. 

Sobiva keskkonna kujundamisel on oluline kaa-

sata ettevõtteid tegevustesse, mis suurendavad 

nende valmisolekut intsidentideks ja kriisideks. 

Riigi ülesanne on tekitada usalduslik ja tõhus koos-

töö küberturvalisuse eest vastutava(te) pädeva(te) 

ameti(te) ja eraõiguslike teenuseosutajate vahel 

ning hoida seda kogukonda ühtse ja teadlikuna. 

Erinevate protsesside loomine (näiteks regulaar-

sed seminarid, ohuülevaadete jagamine, ühised 

vestluskanalid, konverentsid jmt) võimaldab ka 

erasektoril paremini ja tõhusamalt omavahel 

lävida ning teenib suuremas plaanis riigi julgeole-

kut. Mitteformaalse koostöövõrgustiku hoidmine 

ja haldamine tekitab parema valmisoleku paljusid 

osalisi hõlmavate kriisidega hakkamasaamiseks.

Ettevõtete roll on kaitsta oma protsesse ja süs-

teeme, et kindlustada teenuse osutamine ühis-

konnale. Ettevõtted lähtuvad ühelt poolt riigi 

sätestatud nõuetest ja teisalt rahvusvahelistest 

küberturbe parimatest praktikatest. Lisaks peavad 

ettevõtted aktiivselt osalema riigi pakutavates võr-

gustikes ja üritustel. Nii riigi- kui ka erasektor pea-

vad aktiivselt tegelema usaldusloomega, et tagada 

sujuv infovahetus, mis võib ära hoida nii mõnegi 

intsidendi.

Joonis 9. Kriitilise info infrastruktuuri kaitse koondab küberturvalisust 

ja kriitilise infrastruktuuri kaitse küsimusi

Kriitilise 
infrastruktuuri 
kaitse

Riiklik küberturvalisuse strateegia

Kriitilise info
infrastruktuuri

kaitse

Küberturvalisus
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1) kujundada ökosüsteemi:  

seadusandlus, poliitika, raamistike  

ja juhendite koostamine;

2) pakkuda pädevat informatsiooni  

ajakohastest küberohtudest  

ja haavatavustest;

3) kaasata ettevõtteid tegevustesse;

4) korraldada eraettevõtetele  

ja ametkondadele teavitusüritusi;

5) luua mitteformaalne võrgustik  

ja seda hallata.

1) ettevõtte protsesse  

ja süsteeme kaitsta;

2) ühiskonnale kestlikult  

teenuseid osutada;

3) järgida sätestatud nõudeid  

ja rahvusvahelist parimat praktikat;

4) osaleda riigi koostöövõrgustike töös.

Riik peab tegema tihedat koostööd 

ettevõtetega, kes osutavad ühiskon-

nale elutähtsaid teenuseid.

Elutähtsate teenuste määramine

Iga riik lähtub elutähtsate teenuste määramisel 

ühiskonna vajadustest ja teadaolevatest riskidest. 

Seetõttu ei ole võimalik välja tuua universaalset 

nimekirja elutähtsatest teenustest, kuid välja saab 

siiski tuua enamlevinud elutähtsad teenused:

• energia,

• side,

• transport,

• finantsteenused ja pangandus,
• tervishoid,

• toidu ja veega varustatus.

22 Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja Nõukogule. Kättesaadav:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0546&from=EN.

Lisaks neile võivad riigid kriitiliseks pidada veel 

teisigi teenuseid, näiteks inimeste päästmine, kor-

rakaitse, keskkonnakaitse teenused, või siis riigi 

kliima või asupaigaga seotud spetsiifilisi teenu-

seid, näiteks kaugküttega varustatus, merepääste, 

veetaseme reguleerimine jm.

Iga eelnimetatud teenus jaguneb omakorda ala-

teenusteks. Näiteks tervishoiu all võib riik määrata 

elutähtsaks nii erakorralise meditsiini kui ka stat-

sionaarse eriarstiabi, energiasektoris elektritoo-

mise või gaasivarustuse toimimise.22

Riigi ülesanded: Ettevõtte ülesanded:

Joonis 10. Elutähtsate teenuste arv Euroopa Liidu riikides septembris 201922
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Vaatamata sellele, millised teenused määrab riik 

ühiskonna toimimise seisukohalt elutähtsateks, 

tuleb kriitilise info infrastruktuuri (KII) määrami-

seks täiendavalt hinnata, millisel määral on elutäh-

tis teenus sõltuv IKTst. Elutähtis teenus ei pruugi 

alati olla KII kaitse objekt. 

Kui teenused on määratud, tuleb turuosa, tootmis-

võimsuse, regionaalse katvuse vmt kriteeriumi põhjal 

määrata kindlaks ettevõtted, kes elutähtsat teenust 

osutavad. Mõnel juhul võib teenuse osutajaks olla 

ettevõte, kellel on u 100% turuosa, mistõttu võib tee-

nuse märkimine elutähtsana osutuda lihtsaks. Samas 

on ka teenuseid, mis võivad olla riigis jaotatud regioo-

niti nõnda, et ühelgi ettevõttel pole märkimisväärset 

turuosa, mistõttu kõik selle valdkonna ettevõtted või-

vad osutuda elutähtsaks (näiteks perearstid).

Ühiskonna seisukohalt elutähtsate teenuste ja krii-

tilise (informatsiooni) infrastruktuuri määramine 

ning neile kohaldatavate nõuete defineerimine on 
mõistlik läbi viia riigi ja ettevõtete koostöös, sest 

vaid nii suudavad osalised leida ühise arusaama, 

millised on riigi võimalused kriitilise info infrast-

ruktuuri kaitsel ja millega tuleb tegeleda vältima-

tult väljaspool riigisektorit. 

Samuti peaks riik oma teenuste kohta tegema 

kaks peamist otsust: 

1) milliseid riigi osutatavaid teenuseid käsitleda 

elutähtsatena, 

2) millised kohustused kehtestada riigi osutatava-

tele teenustele. 

Riskipõhine lähenemine teenuste  
toimepidevuse tagamisele 

Iga elutähtsa teenuse osutaja peab olema välja 

töötanud ja ellu rakendanud protsessid, millega 

tagada teenuse turvalisus, intsidentideks valmis-

olek ja nende lahendamine.

Iga teenuseosutaja riskihalduse protsess koosneb 

kõige lihtsamal kujul neljast komponendist:

1. riskide tuvastamine  

(vastavalt organisatsiooni riskiprofiilile);

Euroopa Liidu võrgu- ja infoturbe direktiiv 

(ELi NIS-direktiiv) seab alates 2018. aas-

tast kõikidele liikmeriikidele kohustuse 

defineerida oluliste teenuste osutajad. 
Samas jätab direktiiv liikmesriigile ka kül-

lalt vabad käed teenuste osutajate mää-

ramisel, et riigid saaksid lähtuda just oma 

vajadustest ja riskiprofiilist. Direktiiv seab 
järgmised kriteeriumid teenuseosutajate 

identifitseerimiseks:
 üksus osutab teenust, mis on oluline 

elutähtsa ühiskondliku ja/või majan-

dustegevuse säilitamise seisukohast;

 kõnealuse teenuse osutamine  

sõltub võrgu- ja infosüsteemidest;

 intsidendil oleks oluliselt häiriv mõju 

nimetatud teenuse osutamisele.

2. riskide hindamine  

(kui tõenäoliselt ja millise tagajärjega  

võib risk realiseeruda);

3. riskide juhtimine  

(erinevad kontrollimeetmed riskide  

maandamiseks või siis aktsepteerimiseks);

4. kontrollimeetmete ülevaatamine 

 (protsess, millega täpsustatakse mehhanisme, 

mis aitavad riske kontrollida).

Riskihalduse protsessi puhul tuleb arvestada, et 

erinevatel sektoritel on oma rahvusvahelised stan-

dardid ja lähenemised, mida tuleks arvesse võtta.

Teenuse toimepidevuse tagamise eesmärk on 

leida viis, kuidas organisatsiooni süsteemid ja 

protsessid saaksid maksimaalselt toimida intsi-

dentide ja kriiside korral ning taastuksid teenuste 

katkestustest võimalikult kiiresti. Toimepidevuse 

tagamist võib kirjeldada järgmise 4 sammu kaudu:

ELi NIS-direktiiv
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Eestis sätestati 2009. aastal hädaolukorra 

seaduses nimekiri elutähtsatest teenustest, 

mis oli oma iseloomult küllalt kõikehõlmav, 

sisaldades 43 elutähtsat teenust alates elekt-

rijaotuse toimimisest kuni Vabariigi Valitsuse 

toimepidevuse tagamiseni. 

See tähendab, et riik sätestas enda suhtes sar-

nased nõuded kui erasektori suhtes. Teenused 

lepiti kokku ministeeriumideüleselt, kaasates 

ettevõtteid ja erialaliite. Teenuste määramist 

arutleti mitmes töörühmas erinevate valdkon-

dade ekspertide osalusel. Nii tekitati ühtne lähe-

nemine, mis tõi kaasa suurema usalduse ning 

kokkuvõttes parema rakendamise kvaliteedi. 

Ühtlasi sätestati kõikidele teenuseosutajatele 

ka IKT-nõuded, kuna Eesti kõrge digitaliseeri-

tuse tase toob suuremal või vähemal määral 

kaasa teenuste sõltuvuse IKTst. 2017. aastal 

vähendati hädaolukorra seaduses elutähtsate 

teenuste arvu, samas lisati 2018. aastal küber-

turvalisuse seadusega uusi olulisi teenuseid.

Elutähtsad teenused hädaolukorra 
seaduse alusel: 
1) elektriga varustamine,

2) maagaasiga varustamine,

3) vedelkütusega varustamine,

4) riigitee sõidetavuse tagamine,

5) telefoniteenus,

6) mobiiltelefoniteenus,

7) andmesideteenus,

8) elektrooniline isikutuvastamine ja digi-

taalne allkirjastamine,

9) vältimatu abi osutamine, 

10) makseteenus,

11) sularaharinglus,

12) kaugküttega varustamine,

13) kohaliku tee sõidetavuse tagamine,

14) veega varustamine ja kanalisatsioon.

Olulised teenused küberturvalisuse  
seaduse alusel:
1) hädaolukorra seaduses sätestatud  

elutähtsa teenuse osutaja,

2) raudteeinfrastruktuuri majandav  

või raudteeveo teenust osutav ettevõte,

3) lennuvälja käitav ettevõte, 

4) sadamateenuse osutaja,

5) elektroonilise side ettevõtja,

6) piirkondliku haigla ja keskhaigla pidaja 

statsionaarse eriarstiabi osutamisel  

ja kiirabibrigaadi pidaja,

7) perearstid,

8) .ee tunnusega tipptaseme  

domeeninimede registri haldaja,

9) side-, mereraadioside ja operatiiv-

raadiosidevõrgu teenuse osutaja,

10) Eesti Rahvusringhääling.

1. organisatsiooni tundmine  

(milleks organisatsioon on võimeline ning  

millised on võimalikud lüngad võimekuses);

2. valmisoleku tagamine  

(erinevateks intsidentideks ja kriisideks);

3. reageerimine  

(erinevatele intsidentidele ja kriisidele  

ning nendega hakkamasaamine);

4. õppetundide omandamine ja edasiste  

arenduste defineerimine.

Sarnaselt riskihaldusprogrammidega on ka toime-

pidevuse tagamisel sektoriti kasutusel rahvusva-

helised parimad tavad, mis kohalduvad sektorile 

sobivaimal moel, kuid on rakendatavad ka küber-

turvalisuse tagamisel.

Eesti näide
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Iga elutähtsa teenuse osutaja peab 

olema välja töötanud ja ellu rakenda-

nud protsessid teenuse turvalisuse, 

intsidentideks valmisoleku ja nende 

lahendamise tagamiseks.

Kahe eelnimetatud tugiprotsessiga – riskihalduse 

ja toimepidevuse tagamisega – on võimalik üles 

ehitada organisatsiooni vastupidavusvõime ehk 
kerksus (resilience), mis võimaldab organisatsioo-

nil intsidentide ja kriisidega sisemiselt paremini 

toime tulla. 

Valmisoleku tagamine õppuste ja selge  
kriisijuhtimise kaudu

Parim viis, kuidas saada aru riigi ja ettevõtete 

valmisolekust ja seda parandada, on korraldada 

õppused, mis keskenduvad süsteemi toimimise 

testimisele, puudujääkide tuvastamisele ja pärast 

õppuseid paranduste tegemisele. Õppusi saab ja 

tuleb viia läbi eri tasanditel, nii juhtkonnale kui ka 

tava- ja tehnilisele personalile. 

Peamiste õppuseliikidena eristatakse:

• lauaõppusi (Table-Top Exercises – TTX),

• staabiõppusi (Command Post Exercises – CPX),

• tehnilisi õppusi ja teste (Technical Exercises – TE).

Lauaõppusi tavatsetakse korraldada pigem kõr-

gematele ametnikele eskaleeritud probleemide 

arutamiseks, teadlikkuse tõstmiseks ja lahenduste 

leidmiseks. 

Staabiõppusi korraldatakse ennekõike operat-

sioonilistele meeskondadele kehtestatud rutiinide 

(näiteks teabevahetus, intsidendi haldamise ja 

eskalatsiooni protsess, avalike sõnumite väljatöö-

tamine ja edastamine jms) kontrollimiseks või har-

jutamiseks. 

Tehnilised õppused viiakse läbi tehnilistes kesk-

kondades, et harjutada ning kontrollida intsiden-

tide lahendamist ja küberrünnakute tõrjumist 

süsteemides ja infovarades.

Joonis 11. Teenuseosutaja riskihalduse protsess Joonis 12. Toimepidevuse tagamise neli sammu
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 korraldada kvaliteetset ja kiiret teabe-

vahetust;

 hoida olukorrapilti ja edastada seda 

kriisist hõlmatud osalistele;

 analüüsida võimalikke arenguid ja 

planeerida edasisi tegevusi; 

 korraldada või toetada avaliku kom-

munikatsiooni teostamist;

 defineerida vajalikud otsused, mis 
osapooled peavad langetama

 toetada otsuste vastuvõtmist ning 

jõustamist.

 Määrata piisavate volitustega kon-
taktiisik, kellega vajadusel ühendust 

võtta ja leppida kokku edasistes 

tegevustes. Sellel inimesel peab olema 

mandaat pöörduda asutuse erinevate 

töötajate poole, et leppida kokku 

vajalikus tööjaotuses ning kommuni-

keerida seda ka väljapoole asutust.

 Määratleda peamised protsessid ja 
tööliinid, mis käivituvad kriisi korral. 

Peamised protsessid ja tööliinid pea-

vad olema õppustel läbi harjutatud, 

et nende toimimine ja vajakajäämised 

oleksid teada.

 Tagada avatud suhtlemine ja teabe-
vahetus partnerasutuste ja vajalike 

osalistega.

Vaatamata oma erinevatele eesmärkidele ja liiki-

dele, on õppustel võimalik hõlmata mitut juhtimis-

tasandit ja ka osalisi väljastpoolt organisatsiooni. 

Näiteks on väga kasulikud õppused riigi küber-

turvalisuse eest vastutava ametkonna ja teiste 

asutuste vahel, hõlmates teenuseosutajaid, kor-

rakaitseasutusi jt. Sellised õppused võivad olla nii 

tehnilised, staabi- kui ka lauaõppused. 

Üldjuhul alustatakse koostöö loomise ja tõhusta-

mise nimel lauaõppustest, et viia osalised kurssi 

ootuste ja tegevustega kriiside korral, ning seejä-

rel liigutakse edasi staabi- või tehniliste õppuste 

juurde, et testida ja harjutada kokkulepitud rutiine. 

Õppustelt saadud kogemused ning tekitatud val-

misolek, toimiv riskihalduse raamistik ja kehtesta-

tud toimepidevuse nõuded on väga hea ja tugev 

alus nii teenuseosutajate kui ka riigi hakkamasaa-

miseks kriiside korral. 

Õppusi saab kasutada ka oma intsidentide, kriisi 

lahendamise plaanide ja teenuse taasteplaa-

nide uuendamiseks. Kriisiks valmisolekuks tuleb 

tagada mõistlikul määral alternatiivseid lahendusi, 

Õppustelt saadud kogemused ning 

tekitatud valmisolek, toimiv riski-

halduse raamistik ja kehtestatud 

toimepidevuse nõuded on väga hea 

ja tugev alus nii teenuseosutajate kui 

ka riigi toimetulekuks kriiside korral. 

et ühiskonnale olulised teenused oleksid parimal 

võimalikul viisil kättesaadavad. Tänapäeva kriisid 

hõlmavad väga paljusid osalisi. Seetõttu on tee-

nuseosutajate kiire ja usalduslik koostöö küber-

turvalisust ja kriitilise info infrastruktuuri kaitset 

koordineeriva asutusega väga oluline ja kasulik.

Riigi ülesanded 
keerulistes olukordades:

Praktilised soovitused 
riigile ja ettevõtetele 
kriisiks ettevalmistu misel 
ja kriisi korral
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Kasvavad ohud ja vähene teadlikkus küberturvali-

suse valdkonnast viib tavapäraselt järgmiste küsi-

musteni: kui turvaline on meie riigi küberruum ja 

mida peaksime tegema olukorra parandamiseks?

Maailmas on välja töötatud mitu metoodikat, mis 

hindavad infoühiskonna arengut ja küberturvali-

sust erinevast vaatevinklist. Küberturvalisuse alal 

23 Vt https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx.

tuntumaid ja hinnatumaid on Rahvusvahelise Tele-

kommunikatsiooniliidu (ITU) arendatud üleilmne 

küberturvalisuse indeks23. Tegemist on kõiki ÜRO 

liikmeid hõlmava uuringuga, mis annab hõlpsalt vas-

tuse küsimusele, mis positsioonil on riigi küberturva-

lisus maailma võrdluses. Kõikehõlmavale ülevaatele 

vaatamata on sellest iga-aastasest uuringust keeru-

line välja lugeda, mille alusel on riike hinnatud. 

Kuidas arendada 
riigi küberturvalisust?

8.

Epp Maaten  |  Küberturvalisuse valdkonna juht 

E-riigi Akadeemia
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E-riigi Akadeemias välja arendatud riiklik küber-

turvalisuse indeks NCSI (National Cyber Security 

Index) annab samuti hinnangu riigi küberturva-

lisuse olukorrale, kuid lisaks pakub võimaluse 

veenduda allikais, millel hinnang põhineb. Rah-

vusvaheline Telekommunikatsiooniliit leidis 2017. 

aastal tehtud küberturvalisuse indeksite võrd-

luses, et NCSI on neist üks detailsemaid. Tema 

eeliseks teiste ees on riigi võimalus tuvastada 

arendamist vajavad küberturvalisuse valdkon-

nad. Viimaste aastatega on riiklik küberturvali-

suse indeks võitnud rahvusvahelist tunnustust 

ning hoogsalt suurendanud indeksis hõlmatud 

riikide arvu. 2020. aasta alguses sisaldas indeks 

andmeid enam kui 150 riigi kohta. 

Kuidas NCSId kasutada?

Riikliku küberturvalisuse indeksi veebilehel ncsi.

ega.ee on kuvatud maailmakaart ja riikide pare-

musjärjestus. Veebilehel on võimalik võrrelda rii-

Joonis 13. Riikliku küberturvalisuse indeksi 

veebilehe kuvatõmmis

NCSI on üks detailsemaid kübertur-

valisuse indekseid maailmas. Tema 

eeliseks teiste ees on riigi võimalus 

tuvastada arendamist vajavad küber-

turvalisuse valdkonnad.
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kide paremusjärjestust omavahel, maailmajagude 

või rahvusvaheliste organisatsioonide vaates.

Iga üksiku riigi kohta annab indeks ülevaate, milline 

on riigi positsioon erinevates enam kasutatavates 

digimõõdikutes nagu Rahvusvahelise Telekom-

munikatsiooniliidu IKT arengu indeks, üleilmne 

küberturvalisuse indeks ning Maailma Majandus-

foorumi indeks. NCSI annab kinnituse ka väitele, et 

küberturvalisus toetab riigi üldist digiarengut. Nii 

on hästi arenenud digiriikide mõõdikud tasakaa-

lus, sest need pööravad tähelepanu ka kübertur-

valisuse arendamisele. Kui riigi küberturvalisuse 

näitajad on oluliselt kehvemad digiarengu näita-

jatest, on põhjust mõelda, kuidas riigis kübertur-

valisuse taset tõsta. Lisaks on veebilehel võimalik 

näha, kuidas riigi asukoht on aja jooksul indeksis 

muutunud.

Joonis 14. Riikide paremusjärjestus Aasias

Joonis 15. Riigi digiarengu tase nelja mõõdiku alusel 
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Küberturvalisuse hindamisel tuleb vaadata väga 

erinevaid tegevusi. Lisaks riigi tavapärastele üles-

annetele nagu õigusaktide loomine või vastuta-

vate asutuste määramine, sisaldab hinnang ka 

küberkaitselisi tegevusi näiteks erinevate kooliast-

mete õppekavade planeerimisel või riigi ja eraet-

tevõtete vahelises suhtluses. Ka usaldusväärse 

digiidentiteedi ja selle tuvastusvahendi olemasolu 

riigis on küberturvalisuse element, sest isikustatud 

e-teenuste kasutamine eeldab, et teenuseid kasu-

tab vaid see inimene, kellele ligipääs on antud. 

Seega saab küberturvalisust luua väga laiaulatus-

like tegevuste abil. 

Riiklik küberturvalisuse indeks keskendub nendele 

riigi tegevustele, mida on võimalik mõõta. Mõõde-

tavateks tegevusteks on:

1) õigusaktide olemasolu;

2) organisatsioonid, mis vastutavad teatud tege-

vuste eest;

3) koostöövormid (riigi tasemel loodud nõuko-

gud, töögrupid jm juhtimisstruktuurid);

4) tegevuste tulemid, näiteks õppused, poliitika-

dokumendid jmt. 

Riiklikus küberturvalisuse indeksis on mõõdeta-

vad tegevused jaotatud 12 valdkonnaks. Iga vald-

kond sisaldab omakorda mitut mõõdikut. Näiteks 

küberturvalisuse poliitika valdkonnas on neli mõõ-

dikut, mis hindavad, kas riigis on olemas küber-

turvalisuse poliitika üksus, koostööformaadid ja 

küberturvalisuse strateegia ning selle rakendus-

plaan. Sarnasel moel on mõõdetavad ka ülejäänud 

11 valdkonda. Kokku on indeksis 46 mõõdikut.

Joonis 16. Küberturvalisuse indeksi 

mõõdetavad tegevused

Joonis 17. Riikliku küberturvalisuse indeksi 12 valdkonda

Küberturvalisuse mõõdetavad aspektid
Rakendatakse valitsusasutustes

TULEMUSED/TOOTED

Kehtiv
seadusandlus

Loodud
üksused

Koostöö
viisid

Küberturvalisuse
poliitika

Ohtude
analüüs

Haridus
Üleilmne
koostöö

Isikuandmete
kaitse

e-ID ja
usaldusteenused

Kriitiliste
teenuste kaitse

Digiteenuste
kaitse

Küberintsidentide
lahendamine

Küberkriisi
ohjamine

Võitlus
küberkuritegevusega

Sõjalised 
küberoperatsioonid
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Riigi andmeid koondaval veebilehel saab vaadata 

kõikide mõõdikute täpsemaid kirjeldusi ning tõen-

dusmaterjali, mille põhjal riik on punkte saanud. 

Tõenditena käsitleme näiteks linki õigusaktile või 

strateegiale, pädeva asutuse veebilehele, õppu-

sele viitavale uudisele vm asjakohasele dokumen-

dile. Seega on küberturvalisuse indeksi veebileht 

üks suur andmebaas, kust leiab viiteid selle riigi 

küberturvalisuse dokumentidele ja tegevustele. 

Taolise avaliku andmebaasi pidamine ning tõen-

dite läbipaistev esitamine veebis eristab riiklikku 

küberturvalisuse indeksit teistest sama valdkonna 

metoodikatest.

Andmete esitamine riiklikusse küberturvalisuse 

indeksisse on vabatahtlik. Andmeid riikide kohta 

võivad esitada nii riigi kui ka muu pädeva orga-

nisatsiooni esindajad. Samuti koguvad andmeid 

avalikest allikaist indeksiga igapäevaselt tööta-

vad E-riigi Akadeemia eksperdid. Samas on meie 

meeskonna eesmärgiks leida igast riigist partne-

reid, kes on kursis kohaliku arenguga ning saaksid 

jooksvalt oma riigi andmeid uuendada. Andmete 

uuendamise ajalooga ja uuenduste allikatega on 

võimalik tutvuda iga riigi veebilehel.

 Soovite täiendada oma  

riigi andmeid NCSIs? 

 Tunnete huvi oma riigi  

küberturvalisuse tervikliku  

arendamise vastu? 

Võtke ühendust NCSI meeskonnaga 

ncsi@ega.ee!

NCSI eripära on selle andmete pidev uuenemine. 

Erinevalt teistest indeksitest, mis avaldavad hin-

nangud üldjuhul korra aastas, uuendab riiklik 

küberturvalisuse indeks andmeid jooksvalt – kohe, 

kui riigi kohta on uued andmed saabunud ning 

eksperdid on need üle vaadanud.

Riiklik küberturvalisuse indeks on väärtuslik and-

meallikas, mida iga riik saab kasutada oma digitee-

nuste turvalisuse kaitsmiseks. Tutvuge indeksiga 

veebilehel ncsi.ega.ee ja leidke vastus küsimusele, 

mida peaksite riigina tegema, et küberturvalisuse 

taset tõsta. 

Joonis 18. Näide riikliku küberturvalisuse indeksi mõõdikust ja lingitud tõendist

6 7

3

86%1. Cyber security policy development

1.1. Cyber security policy unit

Criteria

A central government entity (ministry or equivalent) has a

specialised official or unit responsible for national cyber
security policy

Accepted references

Official website or legal act

REQUIREMENTS EVIDENCE

https://www.mkm.ee/kontakt?tid_with_depth%5B0%5D=223



Epp Maaten

Epp Maaten juhib E-riigi Aka-

deemias riigi küberturvalisuse 

valdkonda. Maatenil on pikaaja-

line avalikus sektoris töötamise kogemus. Ta on 

olnud Vabariigi Presidendi infoühiskonna nõunik 

ning töötanud Õiguskantsleri Kantseleis ning Riigi 

Infosüsteemi Ametis (RIA) e-teenuste, kriitilise 

informatsiooni taristu kaitse ja infoturbe järele-

valve teemadega. Maaten on töötanud siseau-

diitorina Eesti Energias ning Riigikontrollis. Ta on 

tegelenud valimiste teemaga ning vastutanud 

Riigikogu Kantselei valimiste osakonnas valimiste 

korraldamiseks vajalike IT-süsteemide ja e-hääle-

tuse toimimise eest. Maaten on rahvusvaheliselt 

sertifitseeritud IT-audiitor. 

Elsa Neeme

Elsa Neeme töötab alates 2018. 

aastast Tallinnas NATO Küberkait-

sekoostöö Keskuses (CCDCOE) 

juriidilise nõustajana. Enne CCDCOEga liitumist 

töötas ta Eesti Infosüsteemi Ameti (RIA) kübertur-

valisuse harukontoris. Tema ülesanne oli pakkuda 

ettevõttesisest juriidilist nõu ja toetada RIA küber-

turvalisuse tagamise ülesannete täitmist alates 

intsidentide lahendamisest kuni koostööni erasek-

tori teenusepakkujatega. Neeme on olnud Eesti 

võrgu- ja infosüsteemide direktiivi (EL) 2016/1148 

ülevõtmise töörühma liige ning Eesti küberturvali-

suse seaduse üks kaasautoreid.
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Autorid

Oskar Gross

Oskar Gross töötab Politsei- ja 

Piirivalveameti keskkriminaalpo-

litsei küberkuritegevuse büroo 

juhina alates selle loomisest 2016. aastal. Aastatel 

2010–2015 õppis ta Helsingi Ülikoolis, kus kesken-

dus keelest sõltumatu sõnaühenduse analüüsile 

ja omandas 2016. aastal doktorikraadi infotehno-

loogias.

Lauri Luht

Lauri Luht töötab Riigikantseleis 

riigi situatsioonikeskuse juhina 

alates 2020. aastast. Aastatel 

2018–2019 töötas ta NATO Küberkaitsekoostöö 

Keskuses Tallinnas (NATO Cooperative Cyber 

Defence Centre of Excellence), kus juhtis maailma 

ambitsioonikaimate ja suurimate küberkaitseõp-

puste korraldamist. Enne seda töötas Luht üle viie 

aasta Riigi Infosüsteemi Ametis (RIA) kriisijuhi ja 

osakonnajuhatajana, vastutades küberkriisideks 

valmisoleku ja olukorrateadlikkuse eest riiklikul 

tasandil. Varem on ta töötanud Siseministeeriumis 

kriisireguleerimise nõunikuna. 

Luht omab pikaajalist kogemust ja rikkalike tead-

misi riigisektori turvalisuse ja julgeolekupoliitika 

kujundamisel ja õigusloomes. Ta on olnud üks 

küberturvalisuse seaduse (2018) ja hädaolukorra 

seaduse (2009) väljatöötajaid. Luht on korralda-

nud üleriigilisi ja rahvusvahelisi kriisiõppusi, tööta-

nud välja kriisiplaane ning koolitanud Eesti inimesi 

kriisiplaanide koostamise alal. Samuti on ta aida-

nud tugevdada digitaalühiskondade ja kriitilise 

teabe infrastruktuuri kaitset Ukrainas, Gruusias, 

Kesk- ja Lõuna-Ameerikas ning Aafrikas. 
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Kimmo Rousku

Kimmo Rousku on töötanud 

Soome avaliku sektori digitaalse 

turvalisuse haldusnõukogu (VAHTI) 

eksperdina alates 2004. aastast ja peasekretärina 

alates 2015. aastast. Alates 2020. aastast töötab 

Rousku Soome Digiagentuuri peaspetsialistina. 

Ta on töötanud Soome IKT-sektoris alates 1985. 

aastast ning omab rikkalikke teadmisi Soome ava-

liku sektori IKT ja küberturvalisuse juhtimisest. 

Viimased kümme aastat on ta tegelenud teabe- ja 

küberturvalisuse, riskijuhtimise ja andmekaitse 

arendamisega ning digitaliseerimise võimaluste 

arendamise ja kasutuselevõtuga avalikus sektoris. 

Soome Infoturbe Assotsiatsioon omistas Rous-

kule 2015. aastal aasta infoturbejuhi tiitli. Soome 

TiVi ajakiri on valinud Rousku alates 2011. aastast 

Soome 100 olulisima IKT-mõjutaja hulka.

Toomas Vaks

Toomas Vaks on töötanud turva-

lisuse ja riskijuhtimisega seotud 

ametikohtadel era- ja riigisektoris 

enam kui 25 aastat. 2011. aastal siirdus ta Swed-

banki Grupi pangakaartide valdkonna riskijuhi 

kohalt tööle Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadi-

rektori asetäitja ametikohale ning asus juhtima 

küberturvalisuse teenistust. Üksuse ülesanne 

oli täita rahvusliku ja riikliku CERTi ülesandeid, 

koordineerida riigi infosüsteemi ja elutähtsate 

teenuste küberturvalisust ning teha turvanõuete 

täitmise järelevalvet. 2017. aasta lõpust töötab 

Vaks erasektoris, kuid jätkab panustamist riigi 

küberturvalisuse arendamisse. Ta osaleb aktiivselt 

riigi küberturvalisuse nõukoja ja mitme erialaliidu 

töös. Vaks on uurinud küberjulgeoleku strateegi-

lise planeerimise ja kriisijuhtimise probleeme ning 

osalenud eksperdina valdkonna teadus- ja aren-

dusprojektides. 
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