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Avasõna
Hea lugeja!
Digiüleminek ja aina sagedasem infotehnoloogia kasutamine kõigis meie igapäevaelu
aspektides avab täiesti uued võimalused. See on omakorda suurendanud üksikisikute,
ettevõtjate ning avaliku sektori asutuste ohtu langeda küberkuritegevuse ja -rünnete
ohvriks ning ka küberkuritegevuse ja -rünnete sotsiaalset ja majanduslikku mõju.
ELis on küberturvalisuse valdkond liikmesriikide pädevuses. ELi ülesanne on luua ELi
siseturul ühine õigusraamistik ja vajalikud tingimused liikmesriikide koostööks
vastastikuse usalduse vaimus.
Küberturvalisus ja meie digitaalne autonoomia on saanud ELi ja liikmesriikide jaoks
strateegiliselt tähtsaks küsimuseks. Küberturvalisuse juhtimises on kõigis
liikmesriikides nii avalikus kui ka erasektoris endiselt puudusi, ehkki eri tasanditel. See
pärsib meie võimet küberründeid vähendada ja nendele vajaduse korral reageerida.
Desinformatsiooni levitamine, mida juhitakse sageli väljastpoolt ELi, on tõusuteel, nagu
on ilmnenud sellel aastal taas, COVID-19 pandeemia ajal. See kujutab endast ohtu
meie ühiskonna sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja kodanike usaldusele meie
demokraatliku süsteemi vastu ning seda ei saa eirata.
2018. aastal ELis läbiviidud kõrgeimate kontrolliasutuste uuring näitas, et umbes
pooled neist ei olnud selleks ajaks küberturvalisuse teemat auditeerinud. Pärast seda
on meie kõrgeimad kontrolliasutused seda rohkem auditeerima hakanud, keskendudes
eelkõige andmekaitsele, süsteemide küberrünneteks valmisolekule ja elutähtsate
kommunaalteenuste süsteemide kaitsele. Mõistagi ei ole võimalik kõiki neid auditeid
avalikustada, kuna mõned neist on seotud tundliku (riiklikku julgeolekut puudutava)
teabega.
Sel aastal pani COVID-19 kriis meie ühiskonna majanduse ja sotsiaalse struktuuri
proovile. Arvestades meie sõltuvust infotehnoloogiast, võib järgmine pandeemia olla
küberkriis. Peame olema valmis ning suurendama elutähtsate infosüsteemide ja
digitaristu vastupidavusvõimet küberrünnetele.
Loodame, et selles kompendiumis antud ülevaade suurendab avaliku sektori
audiitorite huvi kogu liidus selle ülimalt olulise valdkonna vastu.

Klaus-Heiner Lehne
Euroopa Kontrollikoja president
Kontaktkomitee esimees
ja projekti juht
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Kokkuvõte
I Küberturvalisus ja meie digitaalne autonoomia on saanud ELi ja selle liikmesriikide

jaoks strateegiliselt tähtsaks küsimuseks ning kuna oht suureneb, peame suurendama
ka oma jõupingutusi, et kaitsta meie elutähtsaid infosüsteeme ja digitaristuid
küberrünnete eest. Küberturvalisus ei puuduta pelgalt meie kommunaal-, kaitse- ja
tervishoiusüsteeme, vaid ka isikuandmete, ärimudelite ning intellektuaalomandi
kaitset. Küberturvalisus tähendab eelkõige meie demokraatliku ühiskonna, meie kui
eurooplaste sõltumatuse ja meie elustiili kaitsmist.

II Kontaktkomitee käesoleva kolmanda kompendiumi esimeses osas kirjeldatakse,

mida küberturvalisus endast kujutab. Kirjeldatakse, milline proovikivi on
küberturvalisus ametiasutustele, ettevõtjatele ja üksikisikutele, ning tuuakse esile uus
nähtus – desinformatsioon –, millega kaasneb aina suureneb oht meie ühiskonna
sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja demokraatlikele süsteemidele. Selgitatakse ka ELi
küberturvalisusalaseid pädevusi ning selle osalisi, liidu strateegiat ja õigusakte ning
selles valdkonnas kasutada olevaid ELi rahalisi vahendeid.

III Kompendiumi teises osas tehakse kokkuvõte kompendiumi koostamisel osalenud
kaheteistkümne liikmesriigi kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja
läbiviidud valitud audititest, mis avaldati perioodil 2014–2020. Nendes auditites
käsitleti olulisi küberturvalisuse aspekte, näiteks isikuandmete kaitset, riiklike
andmekeskuste puutumatust, kommunaalettevõtete paigaldiste turvalisust ning
riiklike küberturvalisuse strateegiate rakendamist laiemalt.

IV Kompendiumi kolmas osa hõlmab üksikasjalikke teabelehti valitud auditite kohta
ning kõrgeimate kontrolliasutuste poolt avaldatud ja küberturvalisusteemaga seotud
muude auditite kokkuvõtet.
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Mis on küberturvalisus?

1 Küberturvalisuse kohta puudub standardne üldtunnustatud määratlus. Selle

dokumendi kontekstis tähendab küberturvalisus tegevusi, mis on vajalikud, et kaitsta
võrgu- ja infosüsteeme, nende kasutajaid ja teisi isikuid küberohtude eest. See
hõlmab küberintsidentide ennetamist, avastamist, neile reageerimist ja nende
tekitatud kahju kõrvaldamist. Need intsidendid võivad olla tahtlikud või tahtmatud ja
seotud erinevate probleemidega, nagu teabe tahtmatu avalikustamine, ründed
ettevõtjate ja elutähtsa taristu vastu, isikuandmete vargus, isegi sekkumine
demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas valimistesse, või üldised
desinformatsioonikampaaniad avalike arutelude mõjutamiseks.

Küberturvalisus mõjutab kõigi ELi kodanike igapäevaelu

2 Küberturvalisus mõjutab kõigi ELi kodanike igapäevaelu – kui kasutame isiklikke

IT-seadmeid, näiteks nutitelefone, aga ka WiFi-võrke, sotsiaalmeediat või epangandust. 2020. aastal seisneb küsimus rohkem kui iial varem selles, kuidas ja millal
küberründed toimuvad, mitte selles, kas need toimuvad. See puudutab meid kõiki:
üksikisikuid, ettevõtjaid ja ametiasutusi. Pildil 1 on näidatud, kuidas EL toetab
küberturvalisust ning on loonud raamistiku elanike igapäevase elektroonilise tegevuse
kaitsmiseks küberrünnete eest. Elutähtsate infosüsteemide ja digitaristu kaitsmine
küberrünnete eest on saanud strateegiliseks ülesandeks.

I OSA. Küberturvalisus Euroopa kontekstis
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Pilt 1. EL toetab küberturvalisust ELi kodanike igapäevaelus

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, ikoonide autor Pixel perfect, https://flaticon.com.

Erinevaid küberohte on palju

3 Meie ühiskond peab toime tulema paljude eri tüüpi küberohtudega ning neid võib
liigitada vastavalt sellele, mida nad andmetega teevad – avalikustavad, muudavad,
hävitavad või keelavad neile juurdepääsu –, või põhiliste infoturbe põhimõtete alusel,
mida nad rikuvad (vt joonis 1).
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Joonis 1. Ohutüübid ja infoturbe põhimõtted, mida need ohustavad

Tabalukk = turvalisus ei ole ohus; hüüumärk = oht turvalisusele
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Parlamendi uuringu põhjal 1.

4 Iga kord, kui mõni seade ühendatakse interneti või teiste seadmetega, suureneb

küberturvalisuse ründepind. Asjade interneti, pilvandmetöötluse, suurandmete ja
tööstuse digiteerimise hüppelise kasvuga on kaasnenud suurem haavatavus, mis
võimaldab ründajatel üha rohkem ohvreid sihikule võtta. Ründeliikide paljususe ja
nende üha suureneva keerukuse tõttu on kaitsjatel ründajatega raske sammu pidada2.
1. selgituses kirjeldatakse võimalike küberrünnete näiteid.

1

Euroopa Parlament, „Cybersecurity in the European Union and Beyond: Exploring the
Threats and Policy Responses“, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile
koostatud uuring, september 2015.

2

ENISA, „Threat Landscape Report 2017“ (ENISA ohtude kaardistamise aruanne 2017),
18. jaanuar 2018.
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1. selgitus
Küberrünnete tüübid
Pahavara on loodud seadmete või võrkude kahjustamiseks. See võib hõlmata
viiruseid, Trooja hobuseid, lunavara, ussviiruseid, reklaamvara ja nuhkvara (nt
NotPetya).
Lunavara krüpteerib andmeid, takistades kasutajate juurdepääsu oma failidele,
kuni on makstud lunaraha (tavaliselt krüptorahas) või tehtud mingi muu toiming.
Europoli andmetel on lunavararünded kõikjal maailmas kõige levinumad ning
lunavara liikide arv on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud (nt Wannacry 3).
Hajus teenusetõkestusrünne (DDoS-rünne) on ründeliik, mis muudab teenused
või ressursid kättesaamatuks, esitades neile rohkem päringuid kui need suudavad
käsitleda; selle ründeliigi kasutamine on samuti suurenemas – 2017. aastal oli
sellega kokku puutunud kolmandik kõigist organisatsioonidest4.
Võrguründed on atraktiivne meetod, mille kaudu ründajad saavad ohvreid
veebisüsteemide ja -teenuste ohuvektorina kasutamise teel petta. See hõlmab
hiiglaslikku ründepinda, näiteks võimaldatakse pahatahtlikul URLil või skriptil
suunata kasutaja või ohver soovitud veebilehele või pahatahtlikku sisu alla laadima
(watering hole attacks, drive-by attacks) ning pahatahtmatule, ent nakatunud
veebilehele süstitakse teabe varastamiseks pahatahtlik kood (nt formjacking), et
saada majanduslikku kasu või andmeid varastada 5.
Kasutajaid võidakse manipuleerida tahtmatult midagi tegema või konfidentsiaalset
teavet avaldama. Kirjeldatud kavalat võtet võib kasutada andmevarguseks või
küberspionaažiks ning seda tuntakse ka sotsiaalse manipulatsiooni nime all. Selle
saavutamiseks on erinevaid võimalusi, kuid levinud meetod on andmepüük –
e-posti teel esmapilgul usaldusväärsetest allikatest tulevate sõnumitega
meelitatakse kasutajaid oma andmeid paljastama või klõpsama linkidele, mis
nakatavad seadmed allalaaditud pahavaraga. Rohkem kui pooled liikmesriigid
teatasid, et on uurinud selliseid võrguründeid6.
Kõige salakavalamat liiki ohud võivad aga olla kinnisründeohud. Neid ohte
põhjustavad asjatundlikud ründajad, kes tegelevad pikaaegse jälgimise ja andmete
varastamisega, mõnikord eesmärgiga põhjustada hävingut. Nad püüavad
võimalikult pikaks ajaks märkamatuks jääda. Kinnisründeohud on sageli seotud
riiklike struktuuridega ja nende sihtmärgiks on eriti tundlikud sektorid, nagu
tehnoloogia, kaitsevaldkond ja elutähtis taristu. Seda liiki küberspionaaž
moodustab hinnanguliselt vähemalt neljandiku kõigist küberintsidentidest7.
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Küberrünnetel on oluline mõju majandusele

5 Küberrünnete ja küberkuritegevuse oht on muutunud viimastel aastatel suureks

probleemiks. Juba 2016. aastal oli 80% ELi ettevõtjatest kokku puutunud vähemalt ühe
küberintsidendiga8. 2018. aastal ütles 40% robootikat või automaatikat kasutavatest
organisatsioonidest pärit küsitletutest, et nende süsteemidevastase küberründe kõige
kriitilisem tagajärg oleks häire nende tegevuses. Sellest hoolimata ei ole ettevõtetel
vaatamata teadlikkusele häireid tekitavatest küberriskidest sageli süsteeme nende
riskide vastu võitlemiseks 9.

6 Sellest ajast on küberrünnete arv, nende tõsidus ja nendega kaasnev rahaline kulu

aina suurenenud. Küberkuritegevus – nii palju kui selle rahalist mõju on võimalik
hinnata – läheb maailma majandusele 2021. aastaks maksma 6 triljonit USA dollarit
aastas (2015. aastal oli selle hinnanguline maksumus 3 triljonit USA dollarit 10), samas
kui üleilmne SKP oli 2020. aastal 138 triljonit USA dollarit. Küberkuritegevuse kulud
hõlmavad näiteks andmete kahjustamist ja hävitamist, raha vargust, tootlikkuse
vähenemist, intellektuaalomandi vargust, isiku- ja finantsandmete vargust,
ründejärgset tavapärase äritegevuse häiritust ja mainekahju. Euroopa Süsteemsete

3

Wannacry lunavara kasutas Microsofti Windowsi protokolli haavatavust, mis võimaldas mis
tahes arvuti üle kontrolli üle võtta. Microsoft avaldas pärast turvaaugu avastamist sellele
paiga. Sadadele tuhandetele arvutitele aga seda turvapaika ei installeeritud ja paljud neist
ka nakatati. Allikas: A. Greenberg, „Hold North Korea Accountable For Wannacry—and the
NSA, too“, WIRED, 19. detsember 2017.

4

Europol, „Internet Organised Crime Threat Assessment 2018“.

5

ENISA, „ENISA Threat Landscape 2020 – Web-based attacks“, 20. oktoober 2020.

6

Europol, vt eespool, 2018.

7

European Centre for Political Economy, „Stealing Thunder: Will cyber espionage be allowed
to hold Europe back in the global race for industrial competitiveness?“, üldtoimetis nr 2/18,
veebruar 2018.

8

Europol, „Internet Organised Crime Threat Assessment 2017“.

9

PWC, Global State of Information Security (GSISS), „Survey – Strengthening digital society
against cyber shocks“, 2017.

10

Cybersecurity Ventures, „2019 Official Annual Cybercrime Report“, koostatud Herjavec
Group’i toetusel, 2019.
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Riskide Nõukogu hinnangul suurenes perioodil 2015–2020 küberintsidentide keskmine
maksumus 72% 11.

7 2020. aastal läbiviidud uuring näitab, et küberkuritegevuse mõju eri

majandussektoritele on erinev12: see oli kõige rohkem probleeme põhjustanud
pettusetüüp valitsemise ja avaliku halduse, tehnoloogia-, meedia- ja
telekommunikatsioonisektoris ning tervishoiusektoris (vt 2. selgitus); finantssektoris
ning tööstus- ja tootmissektoris oli see kõige enam probleeme põhjustanud
pettusetüüpide seas teisel kohal.

2. selgitus
Soome füsioteraapiapatsientide terviseandmeid, mis varastati
aastatel 2018–2019, kasutati neilt väljapressimiseks
2020. aastal võttis väljapressija eraldi ühendust ühe suure, kõikjal üle riigi filiaale
omava Soome füsioteraapiakliiniku patsientidega, kelle isikuandmed olid
varastatud 2018. aasta novembris ja võimalik et ka 2019. aasta märtsis. Andmed
hõlmasid teadaolevalt patsientide isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid ning
märkmeid raviseanssidel arutatu kohta.
Nii kliinikul kui ka patsientidel paluti andmete avalikustamise vältimiseks maksta
väljapressijale lunaraha bitcoin’ides. Selle intsidendi tõttu toimus Soome valitsuse
erakorraline istung13.

8 Europol14 rõhutas 2019. aastal taas oluliste küberkuritegevuse ohtude püsimist ja

järjekindlust:
o

lunavararünded on endiselt suurim oht, need muutuvad täpsemini sihituks,
kasumlikumaks ning põhjustavad suuremat majanduslikku kahju. Senikaua kui
lunavara tagab küberkurjategijatele suhteliselt lihtsa sissetuleku ning põhjustab

11

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, „Systemic cyber risk“, veebruar 2020.

12

PWC, „Fighting fraud:A never-ending battle PwC’s Global Economic Crime and Fraud
Survey“, 2020.

13

BBC News, „Therapy patients blackmailed for cash after clinic data breach“, 26. oktoober
2020.

14

Europol, „Internet organised crime threat assessment (IOCTA)“.
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olulist rahalist ja muud kahju, jääb see tõenäoliselt ka suurimaks
küberkuritegevuse ohuks;
o

andmepüük ja haavatavad kaugtöölaua protokollid (RDP-d) on peamised esmased
pahavaraga nakatamise vektorid ning

o

andmed on endiselt tähtis sihtmärk, kaup ja küberkuritegevust võimaldav tegur.

9 Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA) toob samuti 2020. aasta aruandes

tähtsamate intsidentide kohta ELis ja maailmas15 mitmeid näiteid küberintsidentidest
(vt 3. selgitus).

3. selgitus
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet: küberintsidendid aastatel
2019–2020
E-posti platvorm verifications.io langes kaitseta andmebaasi Mongo DB tõttu
suure andmetega seotud rikkumise ohvriks. Ohtu sattus enam kui 800 miljonis
e-kirjas sisaldunud tundlik teave, sealhulgas isikuandmed.
Pilveteenuses MEGA1 majutatavas populaarses häkkimisfoorumis avalikustati üle
770 miljoni e-posti aadressi ning 21 miljoni salasõna. Sellest sai läbi aegade kõige
olulisem rikkumise teel hangitud isikuandmete kogum, millele anti nimeks
„Collection #1“.
Pilve- ja virtualiseerimisteenuste pakkuja Citrix langes suunatud küberründe
ohvriks. Ründajad kasutasid Citrixi süsteemidele juurdepääsu saamiseks ära mitut
olulist tarkvara turvaauku, näiteks CVE-2019-19781, samuti kasutasid meetodit,
mida nimetatakse paroolipihustamiseks.
Pilvemajutusteenuse osutajale iNSYNQ19 sai osaks lunavararünne, mille tõttu ei
pääsenud kliendid rohkem kui nädal aega oma andmetele ligi ja olid sunnitud
kasutama kohalikke varukoopiaid.

15

ENISA, „Main incidents in the EU and worldwide“, 2019. aasta jaanuarist 2020. aasta
aprillini, oktoober 2020.
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10 Europoli andmetel kahekordistus 2019. aasta esimesel poolel püsiva kahju

tekitamise eesmärgiga tehtud küberrünnete arv, eelkõige tootmissektoris. Need on
erinevalt tavalistest lunavararünnetest sabotaažiintsidendid, mida kasutatakse
ettevõtte andmete jäädavalt kustutamiseks või muul moel pöördumatult
kahjustamiseks (vt 4. selgitus).

4. selgitus
Hävitav lunavara – 2019. aasta Germanwiperi ründed
2019. aastal avastati mitu Saksamaal tegutsevate ettevõtete vastu suunatud
lunavararünnet. Lunavara, mida hakati nimetama Germanwiperiks, suudab
nakatunud failid asendada nullide ja ühtedega, mis muudab nende failide
taastamise võimatuks. Pahavara levitati e-posti teel andmepüügikampaaniate
kaudu ning ründed olid eelkõige suunatud suurettevõtete personalitöötajate
vastu, kuna pahavara peideti töökohale kandideerimiseks esitatud
võltstaotlustesse 16.

Teadlikkus küberturvalisuse ohtudest kasvab samas tempos
nende esinemissageduse suurenemisega

11 Alles hiljuti olid teadlikkus neist riskidest ja nende tunnistamise määr üsna

madalad. 2017. aastal oli 69%-l ELi ettevõtetest neid ähvardavatest küberohtudest
vaid väga algeline arusaam või see puudus üldse17 ning 60% neist ei olnud kunagi
hinnanud küberohtudest tulenevat võimalikku finantskahju18. Ühe 2018. aastal
läbiviidud ülemaailmse uuringu kohaselt maksaks üks kolmandik organisatsioonidest
pigem häkkereile lunaraha kui investeeriks infoturbesse 19.

16

Cybersecurity Insiders, „GermanWiper Ransomware attack warning for Germany“,
kuupäevata.

17

Euroopa Komisjon, küberturvalisuse teabeleht, september 2017.

18

See kahju võib hõlmata järgmist: saamatajäänud tulu, kahjustatud süsteemide parandamise
kulud, varastatud varast või teabest tulenevad võimalikud kohustused, klientide
säilitamiseks vajalikud kulud, suuremad kindlustusmaksed, suuremad kaitsekulud (uued
süsteemid, töötajad, koolitus), võimalikud nõuete täitmise ja kohtuvaidluste kulud.

19

NTT Security, „Risk:Value 2018 Report“.
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12 2020. aasta Eurobaromeetri eriuuringus eurooplaste suhtumise kohta

küberturvalisusesse20 täheldati ELi kodanike teadlikkuse ja mure suurenemist:

o

internetikasutajatest vastanutele tegi kõige tõenäolisemalt muret see, et keegi
võib nende isikuandmeid kuritarvitada (46%), samuti internetimaksete turvalisus
(41%), kauba ülevaatamise või inimeselt nõu küsimise võimaluse puudumine ja
hirm, et nad ei pruugi interneti teel ostetud kaupu või teenuseid kätte saada
(mõlemad 22%);

o

üle kolme neljandiku (76%) vastanutest uskusid, et küberkuriteo ohvriks langemise
oht suureneb. Oluliselt väiksem osa vastanutest (52%) uskus aga, et nad suudavad
end selle kuritegevuse eest piisavalt kaitsta, ning see osakaal oli 2018. aastaga
võrreldes üheksa protsendipunkti võrra vähenenud;

o

veidi üle poole vastanutest (52%) arvasid, et on küberkuritegevusest piisavalt
teadlikud, ent vaid 11% arvasid, et on väga teadlikud.

Küberturvalisus on tähtis sotsiaalse ühtekuuluvuse ja poliitilise
stabiilsuse jaoks
Uus oht: küberturvalisus ja desinformatsioon

13 Tahtlik, süstemaatiline desinformatsiooni laialdane levitamine on pakiline

strateegiline probleem, millega meie demokraatia silmitsi seisab21. Desinformatsioon
ja valeuudised võivad ühiskonda lõhestada, umbusaldust külvata ning isegi vähendada
sotsiaalset ühtekuuluvust ja usaldust demokraatlike protsesside vastu (vt 5. selgitus).

20

Euroopa Komisjon, Eurobaromeetri eriuuring nr 499 eurooplaste suhtumise kohta
küberturvalisusesse, jaanuar 2020.

21

Oxfordi Ülikooli 2019. aasta septembris läbiviidud uuringu „The Global Disinformation
Order“ andmetel on nende riikide arv, kus esineb poliitilisi desinformatsioonikampaaniaid,
viimase kahe aasta jooksul kahekordistunud, küündides nüüd 70-ni.
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5. selgitus
Desinformatsioon
Euroopa Komisjon määratleb desinformatsiooni kui tõestatavalt vale või eksitav
teave, mida luuakse, esitatakse ja levitatakse majandusliku kasu teenimise või
üldsuse tahtliku petmise eesmärgil ja mis võib põhjustada avalikku kahju 22. Avalik
kahju võib seisneda demokraatlike protsesside kahjustamises või avalike hüvede,
näiteks tervishoiusüsteemi, keskkonna või turvalisuse kahjustamises.
Desinformatsiooni sisu ei ole seadusvastane (nagu vihakõne, terroristliku sisu või
lapsporno korral), vaid on seaduslik. Seetõttu lõikub see ELi tähtsamate
põhiväärtuste – väljendusvabaduse ning meediavabadusega. Komisjoni
määratluse kohaselt ei kuulu desinformatsiooni alla eksitav reklaam,
aruandlusvead, satiir ja paroodia või selgesti eristatavad parteipoliitilised uudised
ja kommentaarid.

14 Uus tehnoloogia ning tarkvara võimaldavad desinformatsiooni kergesti ja

võrdlemisi odavalt sotsiaal- ja muu veebimeedia kaudu levitada. Desinformatsioon on
tavaliselt keskendatud tundlikele teemadele, mis tekitavad tõenäoliselt arvamuste
lahknemist ja kütavad üles kirgi, mistõttu seda teavet ka jagatakse tõenäolisemalt.
Nende teemade seas on terviseküsimused (nt vaktsineerimisevastased kampaaniad),
ränne, kliimamuutused ja sotsiaalse õigluse küsimused.

Kolmandate riikide korraldatud desinformatsioonikampaaniad
demokraatlike protsesside mõjutamiseks

15 Desinformatsiooniga püütakse polariseerida demokraatlikku arutelu, tekitada või
süvendada ühiskonnas pingeid ning kahjustada valimissüsteeme ja sellel on Euroopa
ühiskonnale ning turvalisusele laiem mõju. Lõpuks kahjustab see ka arvamus- ja
väljendusvabadust. Desinformatsiooni rahastavad sageli kolmandatest riikidest pärit
osalised ning selle eesmärk on meie ühiskonda ja demokraatlikke süsteeme
destabiliseerida. Selles kontekstis võivad ulatuslikud desinformatsioonikampaaniad
hõlmata ka võrkudesse häkkimist. Näide sellest on Venemaa mõjukampaania seoses
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise referendumiga (vt 6. selgitus).

22

Euroopa Komisjon, „Euroopa lähenemisviis veebis leviva väärinfoga võitlemiseks“,
COM(2018) 236.
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6. selgitus
Demokraatlike otsustusprotsesside vastu suunatud Venemaa
desinformatsioonikampaaniad 23
2016. aasta keskel algatasid Venemaal asuvad tegutsejad kampaania, et mõjutada
Ühendkuningriigi 2016. aasta juunis korraldatud referendumit EList lahkumiseks.
Ühe Twitteri postituste analüüsi kohaselt tegid viimase 48 tunni jooksul enne
hääletust teemal „#Brexit“ enam kui 150 000 Venemaa kontot hääletuse kohta
kokku üle 45 000 postituse. Referendumi päeval tehti Venemaa kontodelt
1102 postitust teemaviitega „#ReasonsToLeaveEU“.

16 Desinformatsiooni vastu võitlemine on suur katsumus, kuna turvalisuse tagamise

ning meie põhiõiguste ja -vajaduste vahel tuleb leida õige tasakaal, toetades seejuures
innovatsiooni ning avatud turgu. EL on võtnud desinformatsiooniprobleemiga
tegelemiseks mitmesuguseid meetmeid.

o

2015. aastal loodi Euroopa välisteenistuse raames idanaabruse strateegilise
kommunikatsiooni töörühm, mille ülesanne on Venemaa
desinformatsioonikampaaniate vastu võitlemine 24. Eksperdid on kiitnud rühma
tööd ELi poliitika edendamisel, sõltumatu meedia toetamisel Euroopa
naaberriikides ning desinformatsiooni prognoosimisel, jälgimisel ja tõkestamisel 25.

23

Park advisors, „Weapons of Mass Distraction:Foreign State-Sponsored Disinformation in the
Digital Age“, Christina Nemr ja William Gangware, 2019.

24

Euroopa Ülemkogu järeldused, EUCO 11/15, 20. märts 2015. Hiljem loodi veel kaks
rakkerühma – Lääne-Balkani riikide ja lõunapoolsete naaberriikide jaoks.

25

Atlantic Council kutsus oma aruandes ELi üles nõudma, et kõik liikmesriigid saadaksid oma
eksperdid rakkerühmas osalema. Vt D. Fried ja A. Polyakova, „Democratic Offense Against
Disinformation“, 5. märts 2018.
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o

2018. aastal avaldas ENISA teatise veebis leviva desinformatsiooni vastu
võitlemise kohta 26. See hõlmab meetmeid, mis aitavad suurendada sisu
usaldatavust ja toetada pingutusi meediapädevuse ja uudiste lugemise oskuse
parandamiseks.

o

Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus on koostanud vabatahtliku
iseregulatsiooni tegevusjuhendi, mis põhineb olemasolevatel poliitikameetmetel
ning mille veebiplatvormid ja reklaamisektor on kasutusele võtnud27.

o

Loodud on sõltumatu Euroopa faktikontrollijate võrgustik.

Desinformatsioon COVID-19 ajal ja ELi reaktsioon sellele

17 Desinformatsioon on põhjustanud probleeme ka COVID-19 tervisekriisi
kontekstis 28 (sellise desinformatsiooni näited on esitatud 7. selgituses).

26

ENISA, „Strengthening Network & Information Security & Protecting Against Online
Disinformation („Fake News“)“, aprill 2018.

27

Teadusuuringute Ühiskeskus, „The digital transformation of news media and the rise of
disinformation and fake news“, Teadusuuringute Ühiskeskuse tehnilised aruanded, JRC
Digital Economy Working Paper digitaalmajanduse töödokument nr 2018–02, aprill 2018.

28

Reutersi Instituut ja Oxfordi Ülikool, „Types, Sources, and Claims of
COVID-19 Misinformation“, aprill 2020.
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7. selgitus
Näited COVID-19-ga seotud desinformatsioonist, millest komisjon on
teatanud 29
Valeväited, näiteks „valgendi või puhta alkoholi joomine
võib aidata koroonaviirust ravida“. Tegelikult on vastupidi,
valgendi või puhta alkoholi joomine võib olla väga kahjulik.
Belgia mürgistusteabekeskuse andmetel on valgendiga
seotud intsidentide arv suurenenud 15%.

Vandenõuteooriad, näiteks väide, et koroonaviirus on
„maailma eliidi põhjustatud nakkushaigus, et vähendada
elanikkonna kasvu“. Teaduspõhised tõendid on selged:
viirus on loomadelt pärinevate viiruste perekonnast, kuhu
kuulub ka teisi viirused, näiteks SARS ja MERS.

Teadusliku aluseta väited, et „5G-paigaldised levitavad
viirust“. Nendel teooriatel ei ole konkreetset põhjendust ja
need on kaasa toonud ründed sidemastide vastu.

18 2020. aasta märtsis avaldasid komisjon, ENISA, ELi institutsioonide ja ametite

infoturbeintsidentidega tegelev rühm (CERT-EU) ja Europol ühisavalduse COVID-19-ga
seotud ohtude kohta 30, väites, et pahatahtlikud tegutsejad kasutavad tervisekriisi
keerulisi olusid aktiivselt ära, et rünnata kaugtöötajaid, ettevõtjaid ja eraisikuid. ENISA
töötas COVID-19 pandeemia ajal desinformatsioonist mõjutatud sektoritele välja ka
sihipäraseid teabekampaaniaid31.

29

Euroopa Komisjon, „Võitlus koroonaviiruse kohta levitatava väärinfo vastu“, kuupäevata.

30

Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti, ELi institutsioonide ja ametite
infoturbeintsidentidega tegeleva rühma ja Europoli ühisavaldus koroonaviiruse puhangu
kohta, 20. märts 2020.

31

ENISA, COVID-19-ga seotud teabelehed; 2020.

I OSA. Küberturvalisus Euroopa kontekstis

22

Faktide kontrollimine aitab desinformatsiooni vastu võidelda

19 EL on suurendanud ka jõupingutusi, et toetada Euroopa faktikontrollijate ja

teadlaste tööd desinformatsiooni vallas. Eelkõige loodi Euroopa digitaalmeedia
vaatluskeskus, et desinformatsiooni nähtust uurida ja seda paremini mõista: seotud
osalejaid, vektoreid, töövahendeid, meetodeid, levitamise dünaamikat, eelistatud
sihtmärke ja mõju ühiskonnale. Teised desinformatsiooni käsitlevad ELi rahastatud
projektide näited on Provenance, SocialTruth, Eunomia ja WeVerify.

20 2018. aastal pakkus EL väärinfot käsitleva tegevusjuhendiga32 desinformatsiooni

vastu võitlemiseks välja esimese ülemaailmse iseregulatsiooni standardite kogumi.
Vabatahtliku tegevusjuhendi allkirjastasid 2018. aasta oktoobris platvormid, juhtivad
suhtlusvõrgustikud, reklaamiettevõtted ja reklaamisektor. Allakirjutanute seas on
Facebook, Twitter, Mozilla, Google ning reklaamisektori liidud ja liikmed. Microsoft
allkirjastas tegevusjuhendi 2019. aasta mais. Tiktok tegi seda 2020. aasta juunis.

2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste turvalisuse tagamine

21 Meie Euroopa demokraatlike süsteemide õiguspärasus põhineb teadlikul

valijaskonnal, kes väljendab oma demokraatlikku tahet vabade ja õiglaste valimiste
kaudu. Seega tähendab igasugune katse avalikku arvamust pahatahtlikult ning sihilikult
õõnestada või manipuleerida meie ühiskonnale tõsist ohtu. Sekkumine valimistesse ja
valimiste taristusse võib mõjutada valijate eelistusi, valimisaktiivsust või
valimisprotsessi, sealhulgas tegelikku hääletamist, häältelugemist ja teabevahetust.
Ühendkuningriigi referendumi valguses toimus 2019. aasta Euroopa valimistel
esmakordselt liikmesriikidevaheline koordineeritud tegevus demokraatlike valimiste
puutumatuse kaitsmiseks – seda nii Euroopa Parlamendi kui ka liikmesriikide
parlamentide valimise osas.

32

„ELi väärinfot käsitlev tegevusjuhend“, september 2018.
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22 Nagu eespool mainitud, avaldas komisjon 2018. aasta aprillis teatise Euroopa

lähenemisviisi kohta veebis leviva väärinfoga võitlemiseks 33. Sellele järgnes
2018. aasta septembris valimispakett 34, mille eesmärk oli kaitsta ELi ja liikmesriikide
valimisi desinformatsiooni ning küberrünnete eest. Selles paketis keskenduti
andmekaitsele, poliitilise reklaami ja rahastamise läbipaistvusele, küberturvalisusele
ning valimistele, samuti sanktsioonidele, mida rakendatakse andmekaitse-eeskirju
rikkuvatele erakondadele. Toimus ka ühine õppus liikmesriikide ja ELi
reageerimismeetodite ja kriisikavade tõhususe testimiseks Euroopa Parlamendi
valimiste kaitsmisel (vt 8. selgitus).

33

Euroopa Komisjon, „Euroopa lähenemisviis veebis leviva väärinfoga võitlemiseks“,
COM(2018) 236 final.

34

Euroopa Komisjon, „Euroopa Liidu olukord, 2018“, september 2018.

I OSA. Küberturvalisus Euroopa kontekstis

24

8. selgitus
ELEx19 – 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste kaitsmine35
Euroopa Parlamendi valimiste vastupanuvõime õppuse ELex19 eesmärk oli leida
viise 2019. aasta valimisi mõjutada võivate küberintsidentide ennetamiseks,
tuvastamiseks ja leevendamiseks.
Mitmesugustel küberohtusid ja -intsidente hõlmavatel stsenaariumitel põhinev
õppus võimaldas osalejatel
—

saada ülevaate ELi valimissüsteemide vastupidavusvõime tasemest
(vastuvõetud poliitikameetmete, olemasoleva võimekuse ja oskuste
osas);

—

tugevdada asjaomaste liikmesriigi tasandi ametiasutuste vahelist
koostööd (sh valimisasutused ja teised asjaomased asutused ja organid);

—

testida kehtivaid kriisijuhtimiskavasid ja asjaomaseid menetlusi
küberrünnete ning hübriidohtude, kaasa arvatud
desinformatsioonikampaaniate ennetamiseks, tuvastamiseks,
juhtimiseks ja neile reageerimiseks;

—

parandada piiriülest koostööd ja tugevdada sidemeid ELi tasandi
asjaomaste koostöörühmadega (nt valimiskoostöö võrgustik, võrgu- ja
infoturbe koostöörühm, küberturbe intsidentide lahendamise üksuste
võrgustik) ning

—

leida kõik teised võimalikud lüngad ning piisavad riskide leevendamise
meetmed, mida tuleks enne Euroopa Parlamendi valimisi rakendada.

Õppusel osales enam kui 80 ELi liikmesriikide esindajat ning Euroopa Parlamendi,
komisjoni ja ELi Küberturvalisuse Ameti vaatlejad.

35

ENISA, „EU Member States test their cybersecurity preparedness for fair and free 2019 EU
elections“, 5. aprill 2019.
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23 2018. aasta detsembris võttis Euroopa Ülemkogu vastu väärinfovastase

tegevuskava 36, et väärinfole koordineeritult reageerida ja täiendada liikmesriikide
tasandil tehtavaid jõupingutusi. Tegevuskava hõlmab spetsiifilisi tegevusi, mis toetuvad
neljale tegevussuunale: ELi institutsioonide suutlikkuse parandamine
desinformatsiooni avastamisel, analüüsimisel ja paljastamisel;
desinformatsioonivastaste koordineeritud ja ühiste meetmete tugevdamine; erasektori
desinformatsioonivastasesse võitlusesse kaasamine ning teadlikkuse suurendamine ja
ühiskonna vastupidavuse parandamine.

Küberturvalisus ELis: pädevused, osalejad, strateegiad ja
õigusaktid
Küberturvalisuse eest vastutavad eelkõige liikmesriigid

24 ELis on küberturvalisusega tegelemine peamiselt liikmesriikide kohustus. See

kehtib eelkõige riigi julgeolekuga seotud tundliku teabe kaitse kohta. Kõigil
liikmesriikidel on riiklik küberturvalisuse strateegia, mis aitab võidelda riskidega, mis
võiksid takistada küberruumist majandusliku ja sotsiaalse kasu saamist. Liikmesriikide
vahel on küberturvalisusega seotud võimekuse ja võetud kohustuste osas siiski
erinevusi.

25 ELi ülesanne on luua ELi ühtsel turul ühine õigusraamistik ja liikmesriikidele

tingimused tulemuslikult koostöö tegemiseks erinevates küberturvalisusega seotud
poliitikavaldkondades, nagu justiits- ja siseküsimused, ühtne turg, transport,
rahvatervishoid, tarbijapoliitika ja teadusuuringud. Välispoliitikas on küberturvalisusest
saanud diplomaatia osa ning see mängib ka üha enam rolli ELi kujunemisjärgus kaitseja julgeolekupoliitikas.

26 ELi tasandi tähtsamaid küberturvalisuses osalejaid kirjeldatakse 9. selgituses.

36

Euroopa Komisjon, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, „Väärinfovastane
tegevuskava“, JOIN(2018) 36 final. Kavas keskendutakse järgmisele: ELi institutsioonide
suutlikkuse parandamine väärinfo avastamisel, analüüsimisel ja paljastamisel;
koordineeritud ja ühiste meetmete tugevdamine; erasektori kaasamine; teadlikkuse
suurendamine ja ühiskonna vastupidavuse parandamine.
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9. selgitus
ELi tasandi tähtsamad küberturvalisusega seotud osalejad
Euroopa Komisjoni eesmärk on suurendada küberturvalisuse alast suutlikkust ja
koostööd, tugevdada ELi positsiooni küberturvalisuse vallas ning integreerida
küberturvalisus teistesse ELi poliitikavaldkondadesse.
Komisjoni toetavad mitmed ELi asutused, näiteks Euroopa Liidu Küberturvalisuse
Amet, küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus ja ELi institutsioonide
ja ametite infoturbeintsidentidega tegelev rühm. Euroopa Liidu Küberturvalisuse
Amet (mida tuntakse ENISA nime all selle esialgse nime, Euroopa Liidu Võrgu- ja
Infoturbeameti tõttu) on põhimõtteliselt nõuandev organ ja toetab poliitika
väljatöötamist ning võimekuse ja teadlikkuse suurendamist. ELi
küberkuritegevusevastase võitluse tugevdamiseks loodi Europoli juurde
küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus (EC3). Komisjoni struktuuris
tegutseb ka kõiki ELi institutsioone ja ameteid toetav infoturbeintsidentidega
tegelev rühm (CERT-EU).
Küberkaitse, küberdiplomaatia ja strateegilise teabevahetuse esirinnas on
Euroopa välisteenistus (EEAS), mille struktuuris on teabe- ja analüüsikeskused.
Küberkaitsevõimekuse arendamisega tegeleb Euroopa Kaitseagentuur (EDA).
Liikmesriigid tegutsevad ELi tasandil nõukogu kaudu, millel on palju
koordineerimis- ja teabejagamisorganeid (muuhulgas näiteks horisontaalne
küberküsimuste töörühm). Euroopa Parlamendil on kaasseadusandja roll.
Erasektori organisatsioonid, sealhulgas valdkonna ettevõtted, interneti
haldamisega tegelevad asutused ja akadeemilised ringkonnad, panustavad nii
poliitika väljatöötamisse kui ka rakendamisse, näiteks avaliku ja erasektori
lepingulise partnerluse kaudu.
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ELi küberjulgeoleku strateegia: küberturvalisus on olnud alates
2013. aastast oluline küsimus

27 Küberturvalisus on olnud oluline poliitiline küsimus vähemalt alates 2013. aastast,

mil komisjon võttis vastu oma küberjulgeoleku strateegia 37. Strateegial on viis järgmist
põhieesmärki:
o

kübervastupidavusvõime suurendamine;

o

küberkuritegevuse vähendamine;

o

küberkaitsemeetmete ja -kaitsevõimekuse arendamine;

o

tööstuslike ja tehnoloogiliste küberturvalisuse ressursside arendamine;

o

ELi põhiväärtustele vastava rahvusvahelise küberruumi poliitika loomine.

Järgnenud aastatel käsitleti küberturvalisuse küsimust ka teistes ELi strateegiates (vt
10. selgitus).

37

Euroopa Komisjon, „Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia: avatud, ohutu ja turvaline
küberruum“, JOIN(2013) 1 final, 7. veebruar 2013.
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10. selgitus
Teised küberturvalisuse küsimust käsitlevad ELi strateegiad
o

Euroopa julgeoleku tegevuskava (2015) 38, mille eesmärk on parandada
õiguskaitset ja õiguslikku reageerimist küberkuritegevusele, uuendades
peamiselt kehtivaid poliitikameetmeid ja õigusakte;

o

Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia (2015)39, mille eesmärk on luua
digikaupadele ja -teenustele parem juurdepääs: selle saavutamiseks on väga
oluline tugevdada interneti turvalisust, usaldusväärsust ja kaasatust;

o

ELi üldine strateegia (2016) 40, milles toodi välja mitmeid algatusi ELi rolli
tugevdamiseks maailmas. Ühe selle tähtsamatest sammastest moodustasid
küberturvalisus ja strateegilise kommunikatsiooni kaudu desinformatsiooni
kummutamine.

28 Lisaks esitasid komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

2017. aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule ühisteatise ELi küberturvalisuse
kohta 41, milles nõuti tugevamaid ja tõhusamaid struktuure liikmesriikides, aga ka ELi
institutsioonides ja asutustes küberturvalisuse edendamiseks ning küberrünnetele
reageerimiseks.

29 2020. aasta juulis uuendas Euroopa Komisjon oma 2015. aasta tegevuskava ja

võttis vastu ELi julgeolekuliidu strateegia 42 aastateks 2020–2025, nimetades
küberturvalisuse üheks strateegilise tähtsusega küsimustest. Komisjon toob selles
strateegias eelkõige esile nii küberründeid kui ka desinformatsioonikampaaniaid
38

Euroopa Komisjon, „Euroopa julgeoleku tegevuskava“, COM(2015) 185 final, 28. aprill 2015.

39

Euroopa Komisjon, „Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“, COM(2015) 192 final,
6. mai 2015.

40

Euroopa välisteenistus, „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam Euroopa. Euroopa Liidu
üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

41

Euroopa Komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatis
„Vastupidavusvõime, heidutus ja kaitse: tugeva küberturvalisuse tagamine ELis“,
JOIN(2017) 450, 13. september 2017.

42

Euroopa Komisjoni teatis ELi julgeolekuliidu strateegia kohta, COM (2020) 605 final,
24. juuli 2020.
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hõlmavad hübriidründed, mille korral kolmandate riikide riiklikud ja valitsusvälised
osalejad tegutsevad koos teabekeskkonna manipuleerimise ning tähtsate taristute
ründamise kavatsusega.

ELi küberturvalisuse alased õigusaktid: võrgu- ja infoturbe direktiiv,
isikuandmete kaitse üldmäärus, küberturvalisuse määrus ja uus
sanktsioonimehhanism

30 2013. aasta küberjulgeoleku strateegia üheks peamiseks tugisambaks on

2016. aasta võrgu- ja infoturbe direktiiv (küberturvalisuse direktiiv) 43, mis on esimene
kogu ELi hõlmav küberturvalisust käsitlev õigusakt. Direktiiviga soovitakse saavutada
ühtlustatud suutlikkuse miinimumtase, kohustades liikmesriike võtma vastu riiklikud
võrgu- ja infoturbestrateegiad ning looma ühtsed kontaktpunktid ja arvutiturbe
intsidentide lahendamise üksused (CSIRTid)44. Direktiivis sätestatakse ka turva- ja
teatamisnõuded oluliste teenuste operaatoritele elutähtsates sektorites ja digitaalse
teenuse osutajatele.

31 Liikmesriigid pidid küberturvalisuse direktiivi oma riigi õigusaktidesse üle võtma

2018. aasta maiks. 2018. aasta novembriks pidid nad tuvastama ka nn oluliste teenuste
operaatorid. Euroopa Komisjon peab selle direktiivi toimimise perioodiliselt läbi
vaatama. Komisjon korraldas oma olulise poliitikaeesmärgi raames muuta „Euroopa
digiajastule vastavaks“ ning vastavalt julgeolekuliidu eesmärkidele 2020. aasta juulist
oktoobrini konsulteerimise, mille tulemusi kasutatakse küberturvalisuse direktiivi
esimese hindamise ja jõustumisjärgse mõjuhindamise läbiviimisel.

43

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete
kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus.

44

Need on integreeritud direktiiviga loodud koostööstruktuuridesse, milleks on CSIRTide
võrgustik (võrgustik, mis koosneb ELi liikmesriikide määratud CSIRTidest ja CERT-EUst;
sekretariaadi teenust pakub ENISA) ja koostöörühm (toetab ja hõlbustab strateegilist
koostööd ja teabevahetust nende liikmesriikide vahel, kelle jaoks komisjon
sekretariaaditeenust pakub).
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32 Samal ajal jõustus 2016. aastal isikuandmete kaitse üldmäärus45, mida

kohaldatakse alates maist 2018. Selle eesmärk on kaitsta Euroopa kodanike
isikuandmeid, kehtestades nende töötlemise ja levitamise eeskirjad. Määrusega
antakse andmesubjektidele teatavad õigused ja vastutavatele töötlejatele (digitaalse
teenuse osutajatele) kohustused teabe kasutamise ja edastamise kohta.

33 Lisaks kehtestatakse ELi küberturvalisuse määrusega46 esmakordselt ELi-ülene

IKT-toodete, -teenuste ja -protsesside küberturvalisuse sertifitseerimise raamistik. See
tähendab, et ELis tegutsevad ettevõtted saavad lasta oma IKT-tooted, -protsessid ja
-teenused ühekordselt sertifitseerida ning neid sertifikaate tunnustatakse kogu ELis.
ELi küberturvalisuse määrusega loodi ka Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA,
mis vahetas välja varasema Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti). Määrusega
antakse ametile volitused ELi tasandil operatiivkoostöö suurendamiseks, aidates abi
taotlevatel ELi liikmesriikidel lahendada küberintsidente ja toetades ulatuslike
piiriüleste küberünnete ja kriiside korral ELi koordineerimist.

34 17. mail 2019 lõi nõukogu ka õigusliku vahendi, mis võimaldab ELil kehtestada

sihipäraseid piiravaid meetmeid, et takistada küberründeid ja neile reageerida, kui
need kujutavad välist ohtu ELile või selle liikmesriikidele47. See tagas ELile õigusjõu
sanktsioonide kasutamiseks isikute ja üksuste vastu, kes:

o

vastutavad küberrünnete või küberrünnete katsete eest või

o

osutavad sellistele rünnetele rahalist, tehnilist või materiaalset toetust või on
muul moel kaasatud.

Nõukogu kasutas uusi õigusi esmakordselt 2020. aasta juulis (vt 11. selgitus).

45

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste
isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

46

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/881, mis käsitleb ENISAt (Euroopa Liidu
Küberturvalisuse Amet) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse
sertifitseerimist, 17. aprill 2019.

47

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/797 piiravate meetmete kohta, millega takistada liitu või selle
liikmesriike ähvardavaid küberründeid, 17. mai 2019.
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11. selgitus
Konkreetne tegevus – EL rakendab esmakordselt
küberrünnetevastaseid sanktsioone 48
Nõukogu kehtestas 2020. aasta juulis piiravad meetmed kuue üksikisiku ja kolme
üksuse suhtes, kes vastutavad erinevate küberrünnete eest või on nendega
seotud. Nende hulka kuuluvad Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni
(OPCW) vastu suunatud küberründekatse ning ründed, mida avalikkus tunneb
nimede all WannaCry, NotPetya ja Operation Cloud Hopper.
Sanktsioonid hõlmavad reisikeeldu ja varade külmutamist. Lisaks on ELis asuvatel
üksikisikutel ja üksustel keelatud teha loetellu kantud isikutele ja üksustele
kättesaadavaks rahalisi vahendeid.

Küberturvalisus ja küberkaitse

35 Küberruum on viimastel aastatel muutunud üha enam militariseerituks 49 ja

relvastatuks 50. Nüüd käsitletakse seda maa, mere, õhu ja kosmose kõrval sõjalise
tegevuse viienda valdkonnana. ELi küberkaitsepoliitika raamistik võeti vastu
2014. aastal ja seda ajakohastati 2018. aastal 51. 2018. aasta ajakohastatud versioonis
määratletakse prioriteedid, sealhulgas küberkaitsevõime arendamine ning ELi ühise

48

Nõukogu 30. juuli 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/1127, millega muudetakse otsust (ÜVJP)
2019/797 piiravate meetmete kohta, millega takistada liitu või selle liikmesriike
ähvardavaid küberründeid.

49

Euroopa Poliitikauuringute Keskus, „Strengthening the EU’s Cyber Defence Capabilities
– Report of a CEPS Task Force“, november 2018.

50

Pahavara, mis oli aluseks Wannacry lunavara ründele, millega Ameerika Ühendriigid,
Ühendkuningriik ja Austraalia seostasid Põhja-Koread, töötas algselt välja ja seda säilitas
USA Riiklik Julgeolekuagentuur, et kasutada ära Windowsi nõrku kohti.
Allikas: A. Greenberg, WIRED, 19. detsember 2017. Pärast ründeid mõistis Microsoft hukka
selle, et valitsused koguvad tarkvara turvaauke puudutavat teavet, ning kordas oma
nõudmist, et vaja on Genfi digitaalkonventsiooni.

51

ELi küberkaitsepoliitika raamistik (ajakohastamine 2018. aastal), 14413/18,
19. november 2018.
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julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) side- ja teabevõrkude kaitse. Küberkaitse on osa
alalise struktureeritud koostöö raamistikust (PESCO) ning ELi ja NATO koostööst.

36 Küberruumi poliitilise vahendina kasutamise ning ELi ja liikmesriikide

küberturvalisuse agressiivse testimise ning kaitsemehhanismidest läbitungimise
juhtumid on saanud tavaliseks. Seesugune küberspionaaž ja häkkimine – riikide
valitsusasutuste, poliitiliste üksuste ja ELi institutsioonide vastu, et eraldada ning
koguda salastatud teavet – viitavad sellele, et ELi ja liikmesriikide vastu viiakse läbi
kõrgetasemelisi küberspionaaži ning andmete manipulatsiooni operatsioone. ELi
hübriidohtudega võitlemise ühine raamistik (2016) tegeleb küberohtudega nii
elutähtsa taristu kui ka erasektori kasutajate jaoks, rõhutades asjaolu, et küberründeid
on võimalik ellu viia ka sotsiaalmeedia desinformatsiooni levitamise kampaaniate
kaudu 52. Samuti juhitakse selles tähelepanu vajadusele suurendada teadlikkust ning
tõhustada ELi ja NATO koostööd, mis on sätestatud ELi ja NATO 2016. ja 2018. aasta
ühisdeklaratsioonides53.

Küberturvalisusega seotud kulutused ELis: hajusad ja
mahajäänud
27 ELi liikmesriiki kulutavad küberturvalisusele vähem kui Ameerika
Ühendriigid

37 Avaliku sektori kulutusi küberturvalisusele on raske hinnata, kuna küberturvalisus
puudutab erinevaid valdkondi ja IT-üldkulud ei ole sageli eristatavad 54. Sellele

52

Euroopa Komisjon, Euroopa välisteenistus, „Hübriidohtudega võitlemise ühine raamistik:
Euroopa Liidu lahendus“, JOIN (2016) 18 final, 6. aprill 2016.

53

Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi ja Põhja-Atlandi Lepingu
Organisatsiooni peasekretäri ühisavaldus, 8. juuli 2016 ja 10. juuli 2018.

54

Euroopa Komisjon, COM(2018) 630 final, 12. september 2018.
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vaatamata viitavad kättesaadavad andmed sellele, et ELi avaliku sektori kulutused
küberturvalisusele on olnud suhteliselt väikesed.
o

2020. aastal oli Ameerika Ühendriikide föderaalvalitsuse eelarve ainuüksi
küberturvalisuse valdkonnas ligikaudu 17,4 miljardit dollarit 55.

o

Seevastu jäävad kõigi ELi liikmesriikide (mille SKP kokku on peaaegu võrdne
Ameerika Ühendriikide SKPga) avaliku sektori kulutused küberturvalisusele
komisjoni hinnangul igal aastal ühe ja kahe miljardi euro vahele56.

o

Paljude liikmesriikide avaliku sektori kulutused küberturvalisusele protsendina
SKPst on hinnanguliselt vaid kümnendik USA kulutustest või isegi vähem57.

2014–2020: ELi küberturvalisuse rahastamine jaguneb mitme erineva
rahastu vahel

38 Komisjoni andmetel58 hõlmab ELi üldeelarve vähemalt kümmet erinevat

rahastamisvahendit, mille kaudu saab rahastada küberturvalisusega seotud küsimusi
(rahastamise seisukohast kõige tähtsamad programmid on toodud 12. selgituses). EL
rahastas aastatel 2014–2020 mittesõjalist küberjulgeolekut kokku vähem kui
200 miljoni euro ulatuses aastas. Puudub ka kogu ELi hõlmav rahastamisvahend
liikmesriikide küberturvalisusalaste tegevuste koordineerimise toetamiseks.

55

The White House, Cybersecurity budget fiscal year 2020.

56

Euroopa Komisjoni talituste töödokument „Impact Assessment Accompanying the
document „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
establishing the Digital Europe programme for the period 2021–2027““,
SWD(2018) 305 final, 6. juuni 2018.

57

Haagi strateegiauuringute keskus, „Dutch investments in ICT and cybersecurity: putting it in
perspective“, detsember 2016.

58

Euroopa Komisjon, „Impact assessment accompanying the proposal for a Regulation
establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence
Centre and the Network of National Coordination Centres“, SWD(2018) 403 final,
12. september 2018.
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12. selgitus
Küberturvalisuse projekte toetavad ELi programmid (2014–2020)

59

o

ELi teadusuuringute raamprogrammist „Horisont 2020“ eraldati
aastatel 2014–2020 küberturvalisust ja küberkuritegevuse vastu võitlemist
käsitlevatele projektidele umbes 600 miljonit eurot. See hõlmab
aastatel 2017–2020 küberturvalisuse alasele avaliku ja erasektori lepingulisele
partnerlusele eraldatud 450 miljonit eurot, millega püüti kaasata lisaks
1,8 miljardi euro ulatuses erasektori investeeringuid;

o

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides on ette nähtud liikmesriikidele
2020. aasta lõpuni küberturvalisuse valdkonda investeerimiseks kuni
400 miljonit eurot;

o

Euroopa ühendamise rahastu rahastas investeeringuid umbes 30 miljoni
euroga aastas. See hõlmab aastatel 2016–2018 aastas umbes 13 miljoni euro
suurust toetust riiklikele infoturbeintsidentidega tegelevatele rühmadele,
mille liikmesriigid peavad küberturvalisuse direktiivi kohaselt looma59;

o

politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning
kriisiohje rahastamisvahend toetab uuringuid, ekspertide kohtumisi ja
kommunikatsioonitegevust; ajavahemikul 2014–2017 tehti seda ligikaudu
62 miljoni euro suuruses summas. Liikmesriigid võivad jagatud eelarve
täitmise raames saada ka toetust varustuse, koolituse, teadusuuringute ja
andmete kogumise rahastamiseks. Neid toetusi on kasutanud 19 liikmesriiki
summas 42 miljonit eurot;

o

õigusprogrammist eraldati õigusalase koostöö ja vastastikuste
õigusabilepingute toetamiseks 9 miljonit eurot, keskendudes eelkõige
elektrooniliste andmete ja finantsteabe vahetusele.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete
kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus
(küberturvalisuse direktiiv), artikli 9 lõige 2.
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39 Aastatel 2019 ja 2020 eraldati ELi eelarvest ka 500 miljonit eurot Euroopa

kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmile60. Programm keskendub
liikmesriikide kaitsekulutuste koordineerimise ja tõhususe parandamisele ühiseks
arendustööks antavate stiimulite kaudu. Selle eesmärk on investeerida Euroopa
Kaitsefondi kaudu pärast 2020. aastat kaitsevõimekuse suurendamiseks kokku
13 miljardit eurot, millest osa hõlmab küberkaitset. Euroopa Investeerimispank eraldab
Euroopa turbealgatuse raames 2018.–2020. aastal 6 miljardit eurot teadus- ja
arendustöö ning küberturvalisuse ja tsiviiljulgeoleku valdkonnas kasutamiseks 61.

2021–2027: uus programm „Digitaalne Euroopa“

40 Nõukogu otsustas 2020. aasta juulis tehtud järeldustes uue mitmeaastase

finantsraamistiku kohta aastateks 2021–2027, et digitaalse Euroopa programmist 62
investeeritakse olulisse strateegilisse digivõimekusse, näiteks ELi kõrgjõudlusega
andmetöötlusesse, tehisintellekti ning küberturvalisusesse. Programmiga täiendatakse
teiste rahastamisvahendite, näiteks programmi „Euroopa horisont“ ja Euroopa
ühendamise rahastu panust Euroopa digipöörde toetamisel.

41 Nõukogu otsustas ka eraldada digitaalse Euroopa programmile aastatel 2021–

2027 kokku 6,8 miljardit eurot ehk umbes 970 miljonit eurot aastas. Seda on
märgatavalt rohkem kui perioodil 2014–2020, ent siiski vähem, kui komisjon esmalt
kavandas (sama perioodi jooksul 8,2 miljardit eurot, millest 2 miljardit eurot oleks
olnud ette nähtud ELi küberjulgeoleku sektori tugevdamisele ning ühiskonna üldisele
kaitsele, näiteks küberjulgeoleku direktiivi rakendamise toetamise kaudu).

60

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL) 2018/1092, millega
kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga
toetada liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet (ELT L 200, 7.8.2018, lk 30).

61

Euroopa Investeerimispank, „The EIB Group Operating Framework and Operational
Plan 2018“, 12.12.2017.

62

Euroopa Komisjon, „Europe investing in digital: the Digital Europe Programme“,
september 2020.
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Sissejuhatus

42 Küberturvalisus ja meie digitaalne autonoomia on saanud ELi ja liikmesriikide

jaoks strateegiliselt tähtsaks küsimuseks. Küberturvalisuse juhtimises on kõigis
liikmesriikides nii avalikus kui ka erasektoris endiselt puudusi, ehkki eri tasanditel. See
pärsib meie võimet küberründeid vähendada ja nendele vajaduse korral reageerida.

43 2018. aastal ELis läbiviidud kõrgeimate kontrolliasutuste uuring näitas siiski, et

umbes pooled neist ei olnud selleks ajaks küberturvalisuse valdkonda auditeerinud.
Pärast seda on kõrgeimad kontrolliasutused rohkem küberturvalisust auditeerima
hakanud, keskendudes eelkõige andmekaitsele, süsteemide küberrünneteks
valmisolekule ja elutähtsate kommunaalsüsteemide kaitsele. Uuritud on ka teisi väga
olulisi teemasid. Mõistagi ei ole võimalik kõiki neid auditeid avalikustada, kuna mõned
neist on seotud tundliku (riiklikku julgeolekut puudutava) teabega.

44 Küberturvalisuse olulisuse tõttu meie ühiskonna ja poliitiliste institutsioonide

toimimisele otsustas kontaktkomitee selle aasta auditikompendiumi pühendada
kõnealusele teemale. Käesolevas teises osas tehakse kokkuvõte kompendiumi
koostamisel osaleva 12 liikmesriigi kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa
Kontrollikoja poolt küberturvalisuse teemal läbiviidud valitud auditite tulemustest. Iga
osalev kõrgeim kontrolliasutus esitas ühe valitud auditiaruande, millest tehakse
kolmandas osas kokkuvõte. Sel teemal on viidud läbi ka palju teisi auditeid, mille
aruannetele osalevad kõrgeimad kontrolliasutused viitavad.

Auditeerimismeetod ja käsitletud teemad

45 Mis puudutab kompendiumis käsitletud auditiaruannete koostamiseks tehtud

auditite liike, tegi enamik osalenud kõrgeimatest kontrolliasutustest küberturvalisuse
teemadel tulemusauditid, kaks (Poola ja Ungari kõrgeimad kontrolliasutused) tegid aga
vastavusauditid ning üks (Euroopa Kontrollikoda) koostas poliitikavaldkonnast
ülevaate.

46 Auditeerimismeetodite valimisel ehitas enamik kõrgeimatest kontrolliasutustest
oma auditid üles nii, et need hõlmasid vähemalt kahte audititeema hindamise
meetodit. Need meetodid võisid olla kõrgetasemeliste (nt riiklike) strateegiliste
dokumentide või poliitikadokumentide läbivaatamine, menetluste läbivaatamine, et
hinnata nende vastavust COBITi metodoloogiale (vt 13. selgitus), või loodud IT
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juhtimise süsteemide tulemuslikkuse läbivaatamine. Üks kõrgeim kontrolliasutus
(Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus) kasutas isegi valgeid häkkereid, et testida
piirikontrolli ja elutähtsate veemajandusstruktuuride küberturbesüsteemide tõhusust.
14. selgituses on skemaatiline kokkuvõte erinevate kõrgeimate kontrolliasutuste
auditite läbiviimisel kasutatud meetoditest ja võtetest.

13. selgitus
Mis on COBIT?
Informatsiooni ja sellega seonduva tehnoloogia kontrolli eesmärgid (COBIT) on
Infosüsteemide Auditi ja Kontrolli Assotsiatsiooni (ISACA) määratletud
tunnustatud IT halduse ja IT juhtimise heade tavade raamistik. See aitab
organisatsioonidel olemasolevate ressursside tõhusa kasutamise ja IT-riskide
minimeerimise kaudu strateegilisi eesmärke täita. COBIT seob ettevõtte juhtimise
IT juhtimisega. Selle ühenduse loomiseks seotakse äri- ja IT-eesmärgid,
määratletakse mõõtesüsteem ja küpsuse mudelid eesmärkide saavutamise
mõõtmiseks ning määratletakse ettevõtte omanike ja IT-protsesside eest
vastutajate kohustused.

47 Küberturvalisuse auditeerimise käigus käsitletud teemade ring oli väga lai. Mõned

kõrgeimad kontrolliasutused auditeerisid väga spetsiifilisi avaliku huvi valdkondi,
näiteks Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus auditeeris riigi elutähtsate merekaitse- ja
veemajandussüsteemide küberturvalisust. Teised, näiteks Ungari ja Iirimaa kõrgeimad
kontrolliasutused, käsitlesid horisontaalsemaid küsimusi, muuhulgas riikliku
küberjulgeoleku strateegia rakendamist ning isikuandmete ja riiklike andmevarade
kaitset. Kõik kõrgeimad kontrolliasutused tegelesid siiski probleemidega, millel võib
olla negatiivne mõju avalikele teenustele või taristule.

48 Eesti ja Leedu kõrgeimad kontrolliasutused tunnistasid riigi julgeoleku seisukohalt

äärmiselt oluliste riiklike andmevarade ning nende väliste küberrünnete eest kaitsmise
strateegilist tähtsust. Taani kõrgeim kontrolliasutus pühendas oma auditi spetsiaalselt
nelja avaliku sektori asutuse turvalisuse hindamisele seoses lunavararünnetega.
Madalmaade, Poola ja Portugali kõrgeimad kontrolliasutused auditeerisid erinevate
piirikontrolli toetavate IT-süsteemide tõhusust (vastavalt Schipholi lennujaamas, Poola
piirivalveametis ja sise- ja haldusministeeriumis ning Portugali piiridel), käsitledes
seega ka ELi-sisest turvalisust.
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Auditeeritud periood

49 Kompendiumisse lisatud valitud auditiaruanded avaldati perioodil 2014–2020.

Enamikul audititest kestis auditeeritud periood vähemalt kaks aastat, ent neljal juhul
(Taani, Eesti, Prantsusmaa ja Portugal) oli auditeeritud periood ühe aasta pikkune.

Auditite eesmärgid

50 Kompendiumi koostamisel osalenud erinevad kõrgimad kontrolliasutused

hindasid auditite läbiviimisel erinevaid riske. Käsitletud riskide seas olid: ELi kodanike
õigustele isikuandmete väärkasutusest tekkivad ohud, asutuse tähtsa avaliku teenuse
osutamise võime kao või tegevuse piiratuse oht, tõsised tagajärjed liikmesriigi avalikule
julgeolekule, heaolule ja majandusele ning ELi küberturvalisusele. Vähemalt neli
kõrgeimat kontrolliasutust (Eestis, Ungaris, Madalmaades ja Portugalis) käsitlesid oma
kompendiumisse lisatud auditiaruannetes vähemalt kolme ülaltoodud teemadest.

51 Küberturvalisuse tagamine on liikmesriikide pädevuses. ELi õigusaktid on

muutunud aja jooksul siiski laiemaks ja spetsiifilisemaks, enamik kõrgeimate
kontrolliasutuste poolt auditeeritud institutsioonidest ja asutustest annavad juba ELi
küberturvalisuse alaste strateegiliste eesmärkide täitmisel oma panuse, ehkki seda
tehakse erinevas ulatuses. Näiteks Iirimaa kõrgeim kontrolliasutus auditeeris ELi
küberturvalisuse direktiivi rakendamist, mille eesmärk on suurendada oluliste võrgu- ja
infosüsteemide vastupanuvõimet, ning andis nõu selle parandamiseks. Ungari
kõrgeima kontrolliasutuse auditis käsitleti samuti vastavust kehtivatele ELi
direktiividele.

52 14. selgituses tuuakse välja ka juhtumid, mille puhul auditi tulem aitas

suurendada auditeeritavate kübervastupidavusvõimet või vähendada
küberkuritegevust või saab seda kasutada küberkaitsemeetmete väljatöötamiseks ja
pädevuse suurendamiseks, tehnoloogia arendamise tõhustamiseks ning
rahvusvahelises koostöös edusammude tegemiseks – need on nimelt ELi
küberturvalisuse strateegia peamised eesmärgid. Enamikul juhtudest puudutasid
kõrgeimate kontrolliasutuste esitatud soovitused rohkem kui kahte strateegilist
eesmärki, mida EL püüab saavutada.
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53 Lisaks toodi kõrgeimate kontrolliasutuste läbiviidud auditite käigus välja lüngad

turvalisuse tagamisel ja meetmete rakendamisel, mis sundisid auditeeritud asutusi
täiendavaid jõupingutusi tegema. Näiteks neli Taanis auditeeritud asutust hakkasid
juba audititöö käigus mitmeid tulevikukindlaid turvameetmeid rakendama, et
suurendada oluliselt oma kaitstust lunavararünnete eest, arendasid oma
kaitsevõimekust ning suurendasid oma kübervastupidavusvõimet, mis vähendas nende
haavatavust tulevaste küberkuritegude korral.

54 Näeme ka, et auditisoovitusi on esitatud mitmesugustel erinevatel juhtimis- ja

vastutustasanditel, olles suunatud keskvalitsusele, operatiivtasandil ministeeriumidele
ja asutustele ning IT-süsteemide omanikele.
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Auditite peamised tähelepanekud

55 Järgmistes osades on tehtud kokkuvõte kõrgeimate kontrolliasutuste auditites
tehtud peamistest tähelepanekutest.

Tulemusauditid

56 Taani Rigsrevisionen hindas, kas valitud elutähtsad valitsusasutused olid lunavara
eest rahuldavalt kaitstud. Valitsusasutused satuvad sageli küberrünnete ohvriks ning
lunavara on praegu üks suurimaid ohte küberturvalisusele. Auditisse olid kaasatud
Taani Terviseandmete Amet, välisministeerium, Banedanmark (Taani raudteevõrk) ja
Taani Eriolukordade Juhtimise Amet. Need neli asutust valiti seetõttu, et nad
vastutavad elutähtsate teenuste osutamise eest tervishoiu, välisküsimuste, transpordi
ning hädaolukordadeks valmisoleku vallas, kus andmetele juurdepääsu tagamine võib
olla kriitilise tähtsusega. Auditi tulemusena leiti, et need neli asutust ei olnud lunavara
eest rahuldavalt kaitstud. Auditeerimisel ilmnes, et neis neljas asutuses ei olnud
rakendatud mitut levinud rünnete leevendamiseks kasutatavat turvameedet. Auditi
tulemusena järeldati, et asutused peaksid kindlasti kaaluma tulevikukindlate
turvameetmete rakendamist, et suurendada lunavararünnetele vastupidavust.

57 Eesti Riigikontroll mõistis, et Eesti jäämiseks iseseisvaks riigiks ei piisa riigi

territooriumi füüsilisest kaitsmisest, vaid kaitsta tuleb ka riigile esmatähtsaid
digitaalseid varasid. Kõige rohkem kaitset vajavad digitaalsed varad on riigi kodanikke,
territooriumit ning õigusnorme puudutavad andmed. Samuti tuleb tagada Eesti elanike
vara, kinnisvara ning õigustega seotud andmete turvalisus. Eesti Riigikontroll vaatles
küberohtude esinemise võimalust julgeolekuprobleemide eskaleerumise korral.
Sellised riskistsenaariumid ja infoturbeintsidentide, näiteks küberrünnete ja
andmelekete sagenemine võivad ohustada riigi jaoks kõige olulisemaid andmeid ning
andmekogusid. Seepärast uuriti auditi käigus, kuidas riik on määratlenud, millised
andmed ning andmekogud on riigi julgeoleku tagamiseks kriitilise tähtsusega. Auditi
tulemusena järeldati, et vaatamata riigiasutustele kohustusliku infosüsteemide
kolmeastmelise etalonturbe süsteemi ISKE63 rakendamisele esines mitmes kriitilises
andmekogus olulisi puudujääke infoturbe tagamisel.

63

ISKE on Eesti avaliku sektori jaoks väljatöötatud infoturbestandard, mille kasutamine on
andmekogude ja registritega töötavatele riiklikele ning kohalike omavalitsuste
organisatsioonidele kohustuslik.
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58 Iirimaa Office of the Comptroller and Auditor General vaatas läbi

küberturvalisuse meetmete vallas pärast Iirimaa Riikliku Küberturvalisuse Keskuse
(National Cyber Security Centre) loomist tehtud edusammud. Kommunikatsiooni,
kliimameetmete ja keskkonnaministeeriumi hallatav keskus loodi 2011. aastal. See
keskendub eelkõige valitsuse võrkude turvalisuse tagamisele, ettevõtete ja üksikisikute
abistamisele nende süsteemide kaitsmisel ja riigi elutähtsate taristute turvalisuse
tagamisele. Auditi tulemusena järeldati, et ehkki Riiklik Küberturvalisuse Keskus täidab
elutähtsaid ülesandeid, eraldati keskusele selle esimesel neljal tegevusaastal esialgu
kavandatust palju vähem ressursse ning keskusele üldise strateegilise suuna andmiseks
ei olnud koostatud strateegilist kava. Rohkem selgust oli vaja ka seoses
küberkuritegevuse ja riikliku julgeoleku intsidentide uurimises osalevate asutuste
vastavate rollidega. Samuti ei olnud veel täidetud ELi küberturvalisuse direktiivi riikliku
strateegia väljatöötamisega seotud nõudeid.

59 Prantsusmaa Cour des comptes uuris uut ülikoolide poolt pakutavate kursuste ja

sisseastumistingimuste alase teabeallikana toimivat digiplatvormi Parcoursup, mille
eesmärk on suurendada keskkooliõpilaste sobivuse ja akadeemiliste tulemuste
vastavust kolmanda astme haridusasutuste poolt pakutavate kursuste sisule. Auditi
tulemusena leiti, et valitsus on kõrgharidussüsteemi laienemisega toimetulemiseks
tsentraliseerinud edukalt digiplatvormi kaudu juurdepääsu kõigile keskastmejärgsetele
õppimisvõimalustele. Uue platvormi loomiseks tehti aga kiirustades ümber varasem
süsteem selles olulisi struktuurimuutusi tegemata. Seetõttu ei parandatud
infosüsteemi turvalisuse, tulemuslikkuse ning häirekindlusega seotud vajakajäämisi.
Platvormi ohustavad endiselt olulised avaliku teenuse osutamise kvaliteedi ja
talitluspidevuse ning isikuandmete kaitstusega seotud riskid.

60 Läti Valsts Kontrole viis läbi riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu

tõhususe tulemusauditi. Auditi eesmärk oli kontrollida, kas avalikus halduses kasutati
IKT-taristu tõhusaks haldamiseks ühtset käsitlusviisi ning kas institutsioonid olid
hinnanud tsentraliseerimise eeliseid. Auditi käigus leiti, et asutuse vastumeelsuse tõttu
IKT-taristu tsentraalse juhtimise suhtes oli loodud mitu serveriruumi, mis suurendas
oluliselt halduskulusid. Enamikes serveriruumidest esines turvaohte ning andmed ei
ole füüsilise juurdepääsu ja keskkonnast tulenevate ohtude eest piisavalt kaitstud.
Lisaks ei olnud institutsioonides kehtestatud tava hinnata regulaarselt, kas IKT-taristut
oleks soodsam hallata ise, koostöös teiste institutsioonidega või IKT-haldusteenuse
allhanke kaudu. Auditi tulemusena soovitati luua regulaarne järelevalvesüsteem, mis
võimaldaks hinnata tervet avaliku halduse süsteemi ühtse süsteemina.
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61 Leedu Valstybės kontrolė tunnistas riigi elutähtsate elektrooniliste teabeallikate,

näiteks valitsuse rahaasjade, maksuhalduse ja tervishoiusüsteemi rakendamise
tähtsust. Elutähtsa teabe kaotsiminekul või juurdepääsu puudumisel vastavatele
infosüsteemidele võivad olla tõsised tagajärjed avalikule julgeolekule, heaolule ning
majandusele. Auditi eesmärk oli hinnata riiklike elutähtsate teabeallikate juhtimist
(üldine ohje) ja küpsust. Nii riigi teabeallikate poliitika koostamises ja rakendamises kui
ka selleks kasutatavate mehhanismide juhtimises tuvastati süsteemseid probleeme.
Auditi tulemusena järeldati, et riigi elutähtsate teabeallikate vähene küpsus viitas
nõrkadele külgedele riigi teabeallikate poliitika koostamisel ja rakendamisel, mistõttu
need allikad olid haavatavamad. Riigi teabeallikate turvalisuse suurendamiseks tuleb
tõhustada juhtimismehhanisme.

62 Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus otsustas 2018. aastal ühiskonna jaoks

elutähtsates sektorites läbi viia küberturvalisuse auditid. Kaks esimest auditeeritavat
sektorit olid veemajandus ning automaatne piirikontrollisüsteem, millest esimene on
suuresti merepinnast madalamal paikneva riigi jaoks elutähtis ja teine valiti seetõttu,
et Amsterdami lennujaam Schiphol on rahvusvaheline sõlmpunkt ning värav riiki.
Taristu- ja veemajandusminister on nimetanud mitmed avaliku sektori ehitustööde ja
veemajanduse peadirektoraadi (auditeeritav asutus) hallatavad
veemajandusstruktuurid veemajandussektori „kriitilise tähtsusega osadeks“. Paljud
elutähtsate veemajandusstruktuuride tööd juhtivad arvutisüsteemid pärinevad 1980.
ja 1990. aastatest, mil küberturvalisusega tavaliselt ei arvestatud. Kaitseminister ning
justiits- ja julgeolekuminister jagavad vastutust Schipholi lennujaamas Madalmaade
piirivalvurite poolt läbiviidavate piirikontrollide eest. Mõlemal ministeeriumil on ITsüsteemid, mida piirvalvurid oma töös kasutavad. Need süsteemid on lennujaama
tööks eluliselt tähtsad ning neid kasutatakse väga tundlike andmete töötlemiseks. See
teeb neist huvitava sabotaaži, spionaaži või piirikontrollide tulemuste muutmise
eesmärgil läbiviidavate küberrünnete sihtmärgi. Auditi käigus uuriti, kas auditeeritavad
olid valmis küberohtudega toime tulema ja kas seda tehti tulemuslikult.
Veemajandusstruktuuride puhul ei teinud auditeeritav piisavalt tõhusat tööd ei
tuvastamise ega reageerimise suhtes, et täita oma küberturvalisuse eesmärke. Seoses
piirikontrollidega leiti, et küberturvalisuse meetmed ei ole piisavad ega
tulevikukindlad.
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63 Portugali Tribunal de Contas auditeeris infosüsteeme, mis toetavad Portugali

biomeetrilise passi andmist, väljastamist ja kasutamist, ning eelkõige reisijate
automaatset kontrollimist Portugali piiridel biomeetriliste andmete lugemise teel.
Auditi käigus kontrolliti vastavust ELi ja rahvusvahelistele õigusaktidele ja
rahvusvahelistele biomeetriliste passide andmist, väljastamist ja kasutamist
reguleerivatele standarditele ning suunistele, sealhulgas riikliku õigusraamistiku
piisavust. Uuriti oluliste, biomeetrilise passi olelusringiga seotud protsesside
tulemuslikkust, eelkõige seoses biomeetriliste passide andmise, väljastamise ja
kasutamisega. Auditis vaadati üle ka infosüsteemide toimimise elutähtsad aspektid,
eelkõige biomeetriliste passide infosüsteemidega seotud turvanõuete täitmine.

64 Soome Valtiontalouden tarkastusvirasto uuris, kas keskvalitsuse küberkaitse oli

maksimaalselt tulemuslik ja kulutõhus. Auditis keskenduti keskvalitsuse
küberturvalisuse haldamisele. Auditeeritud üksuste seas olid küberkaitset juhtivad
keskvalitsuse asutused (peaministri büroo, rahandusministeerium ning transpordi- ja
kommunikatsiooniministeerium) ning tsentraliseeritud küberkaitsealaste ülesannete
ning keskvalitsuse tsentraliseeritud IT-teenuste osutamise eest vastutavad asutused.
Soome valitsussektoris on vastutus küberkaitse eest detsentraliseeritud ja iga
juriidiline isik vastutab oma küberkaitse eest ise. Auditi tulemusel soovitati, et
rahandusministeerium peaks kindlaks määrama ulatusliku operatiivjuhtimise mudeli ja
seda rakendama keskvalitsuse IKT-teenuseid puudutavate küberintsidentide puhuks.
Rahandusministeerium peaks ka välja selgitama, kuidas saab teenuste küberturvalisuse
teemat käsitleda teenuste rahastamisel kogu nende olelusringi jooksul, ning
suurendama operatiivset olukorrateadlikkust, nõudes asutustelt Küberjulgeoleku
Keskuse teavitamist küberrikkumistest.

65 Rootsi Riksrevisionen tegeles keskvalitsuse halduses olevate iganenud

IT-süsteemide teemaga, et hinnata, kas valitsus ning asutused olid rakendatud sobivaid
meetmeid, vältimaks, et IT-süsteem ei saaks tõhusa digiülemineku takistuseks. Auditi
käigus leiti paljudest valitsusasutustest iganenud IT-süsteeme. Paljudes auditeeritud
asutustest oli vähemalt üks tegevuse jaoks elutähtsatest IT-süsteemidest iganenud
ning suur osa uuritud asutustest ei lähenenud IT-toe nõuetekohasele arendamisele ja
haldamisele õigesti. Suures osas asutustest ei olnud nende strateegiate, tööprotsesside
ja süsteemide vahelisi seoseid üldsõnaliselt kirjeldatud. Kokkuvõtlikult järeldati, et
enamik asutustest ei olnud veel aegunud IT-süsteemidega seotud probleemide
lahendamisega tulemuslikult toime tulnud. Rootsi kontrolliasutuse hinnangul on see
probleem nii tõsine ja ulatuslik, et see takistab riigi haldussüsteemi tõhusa
digiülemineku jätkumist.
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Küberturvalisuse vallas läbiviidud vastavusauditid

66 Ungari kõrgeim kontrolliasutus tõdes, et riikliku andmevara turvalisus on riigi

väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks ühiskonna fundamentaalne huvi. Ungari riiklike
andmevarade hulka kuuluvate isikuandmete ja avalike andmete suurema turvalisuse
tagamine on äärmiselt tähtis selleks, et tugevdada kodanike usaldust riigi vastu ning
tagada avaliku halduse asutuste järjepidev ja tõrgeteta töö. Andmekaitsealase
vastavusauditi läbiviimise eesmärk oli hinnata, kas Ungaris on loodud
andmekaitsealane reguleeriv ja tegevusraamistik ning kas peamised
andmehaldusorganisatsioonid täidavad andmete turvalise haldamise ja andmetöötluse
allhanke nõudeid. Auditi alusel järeldati, et andmehaldusorganisatsioonide
andmehaldusega seotud sise-eeskirjad tagasid vastavalt aastatel 2011–2015 kehtinud
õigusaktide sätetele riikliku vara hulka kuuluvate riiklike andmevarade kaitse.
Vastutavad töötlejad olid nõudeid nõuetekohaselt täitnud ja andmete kolmandatele
isikutele edastamine toimus nõuetekohaselt.

67 Poola Najwyższa Izba Kontroli hindas, kas tähtsate avalike ülesannete täitmiseks

mõeldud süsteemidesse kogutud andmeid hoiti turvaliselt. Audit hõlmas kuut valitud
tähtsaid avalikke ülesandeid täitvat institutsiooni. Infoturbesüsteemi valmisoleku tase
ja rakendamine ei kaitsnud IT-süsteemidesse kogutud oluliste avalike ülesannete
täitmiseks kasutatavaid andmeid vastuvõetaval määral. Infoturbeprotsesside
läbiviimine oli korrapäratu ja vastava menetluskorra puudumise tõttu intuitiivne. Ainult
ühes kuuest auditeeritud üksusest rakendati infoturbesüsteemi, ent tuleb märkida, et
selle töös oli esinenud olulisi vigu. Auditi tulemusena järeldati, et kõigile avaliku sektori
üksustele kehtivad IT-turbega seotud üldised soovitused ja nõuded tuleb välja töötada
ja neid rakendada tsentraalsel tasandil.
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Küberturvalisuse ülevaated

68 Euroopa Kontrollikoda vaatas läbi ELi küberturvalisuse poliitikamaastiku ja

selgitas välja peamised poliitika tulemuslikku elluviimist takistavad probleemid.
Käsitleti võrgu- ja infoturvalisust, küberkuritegevust, küberkaitset ja desinformatsiooni.
Ülevaate koostamise käigus tuvastati mitmeid lünki ELi küberturvalisuse alases õiguses
ja täheldati, et liikmesriigid ei ole kehtivaid õigusakte järjepidevalt üle võtnud.
Ülevaates juhiti tähelepanu ka asjaolule, et ELi tasandil ei olnud küberintsidentide
kohta piisavalt usaldusväärseid andmeid ning puudus terviklik ülevaade ELi ja
liikmesriikide kulutustest küberturvalisusele. Samuti märgiti, et ELi kübervaldkonna
asutuste tööd takistavad ressursside vähesus, sealhulgas valmistab raskusi andekate
töötajate leidmine ja hoidmine. Teine probleem oli seotud küberturvalisuse
rahastamise ja ELi strateegiliste eesmärkide vahelise ebakõlaga.
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Taani
Rigsrevisionen

Lunavararünnetevastane kaitse
Avaldamise kuupäev:

2017

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)

Auditi liik ja auditeeritud periood:
Auditi liik:

tulemusaudit

Auditeeritud periood:

aprillist septembrini 2017

Aruande kokkuvõte
Auditi teema
Aruandes uuriti, kas valitud olulised valitsusasutused olid lunavara eest rahuldavalt
kaitstud.
Valitsusasutused satuvad sageli küberrünnete ohvriks ning lunavara on praegu üks
suurimaid ohte küberturvalisusele. Lunavara on pahavara, mis blokeerib juurdepääsu
andmetele. Lunavara krüptib üldjuhul andmed ning ei lase rünnatavatel asutustel neid
kasutada. Häkkerid nõuavad andmete dekrüptimise eest lunaraha, et asutused saaksid
neile taas juurdepääsu. Seetõttu kaasneb lunavaraga eriti suur oht andmete
kättesaadavusele.
Ootamatult andmetele juurdepääsu kaotamine võib muuta oluliste teenuste osutamise
asutuste jaoks keeruliseks või võimatuks. Lunavararünde ohvriks langenud asutused on
üldjuhul sunnitud sulgema osa oma IT-võrgust või terve võrgu, et uurida ründe ulatust.
Lunavararünnetel võib olla tõsine majanduslik mõju, sest need seavad ohtu asutuste
tegevuse, näiteks seoses sellega, et asutus ei pääse ligi oma IT-võrkudele või et pikema
perioodi jooksul kogutud ja töödeldud andmed lähevad kaotsi. 2017. aastal tühistati
Briti riikliku tervishoiuteenistuse vastase lunavararünde tõttu 19 000 operatsiooni ja
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arstivisiiti. Seega peaksid asutuste juhtkonnad keskenduma lunavararünnete ohule
ning rakendama vajalikke turvameetmeid asutuse kaitsmiseks lunavara eest ning
võimaliku ründe mõju vähendamiseks.
Sellesse uuringusse olid kaasatud Taani Terviseandmete Amet, välisministeerium,
Banedanmark (Taani raudteevõrk) ja Taani Eriolukordade Juhtimise Amet. Need neli
asutust valiti seetõttu, et nad vastutavad elutähtsate teenuste osutamise eest
tervishoiu, välisküsimuste, transpordi ning hädaolukordadeks valmisoleku vallas, kus
juurdepääs andmetele võib olla kriitilise tähtsusega. Terviseandmete Amet osutab ka
tsentraliseeritud IT-teenuseid valdavale osale tervishoiuministeeriumi valitsusalas
olevatest valitsusasutustest.
Uuringu eesmärk oli hinnata, kas valitud neli asutust olid e-posti kaudu levivate
lunavararünnete eest rahuldavalt kaitstud. Rigsrevisionen uuris sel eesmärgil
20 levinud turvameedet, mis tagavad lunavara eest esmase kaitse. Kõrgeim
kontrolliasutus vaatas läbi ka viis turvameedet, mille kasutamist asutused peaksid
seoses tulevaste riskihindamistega kaaluma. Tulevikku suunatud meetmete seas on
näiteks uus tehnoloogia, mis suudab vähendada asutusse saadetavate võlts-e-kirjade
arvu või tuvastada arvutites toimuva ebatavalise tegevuse ja sellest teatada. Uuringu
algatas Rigsrevisionen ning see põhines perioodil 2017. aasta aprillist septembrini
läbiviidud nelja IT-auditi tulemustel. Uuring annab pildi sellest, kui hästi olid uuritud
asutused lunavara eest kaitstud. Asutustel oli võimalik pärast IT-auditite läbiviimist
20 levinud turvameedet rakendada. Seega puudutavad uuringu tulemused ainult
asutuse kaitstust lunavara eest nimetatud nelja IT-auditi ajal. Uuringus esitatakse nelja
asutuse tulemustest ülevaade, ent see ei hõlma võrdlevat analüüsi ning asutusi ei
seata pingeritta.

Auditileiud ja järeldused
Rigsrevisioneni hinnangul ei olnud need neli asutust lunavara eest rahuldavalt kaitstud.
Uuringust ilmneb, et neis neljas asutuses ei olnud rakendatud mitut levinud
turvameedet rünnete leevendamiseks. Eelkõige esines märkimisväärseid lünkasid
Terviseandmete Ameti ja Banedanmarki turbes. See tähendas, et kõik neli asutust olid
suuremas e-posti teel levivate lunavararünnete ohus, mille korral neil ei oleks olnud
võimalik erineva pikkusega perioodide vältel oma teenuseid osutada. Kõik neli asutust
on Rigsrevisionenile teatanud, et nad on teinud pärast uuringu lõppu tööd mitme
turvameetme rakendamiseks, et suurendada enda kaitset lunavara eest.
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Asutuste lunavararünnete, sealhulgas nii asutusesiseste kui ka -väliste ohtude
ennetamise meetmed olid ebapiisavad. Eriti murettekitav on see, et ükski asutustest ei
taganud oma turvatarkvara paikade ajakohasust ning et kolm asutustest ei olnud
viinud läbi valgefiltreerimist, et hoida ära lunavara töötajatepoolne käivitamine. See
suurendab ohtu, et lunavara nakatab osa IT-võrgust või kogu võrgu ja et see levib.
Kolmes asutuses ei pööranud juhtkond lunavaraohule piisavalt tähelepanu ning
Terviseandmete Ameti ja Banedanmarki juhtkondade läbiviidud riskihindamised ei
hõlmanud kõiki asjaomaseid aspekte. See tähendas, et asutustel ei olnud ajakohast
lunavaraohu suuruse hinnangut ning nende positsioon uute rünnete ennetamisel ja
tulevaste rünnete mõju vähendamisel oli seega nõrk. Terviseandmete Ameti ja
Bandedanmarki juhtkonnad ei olnud piisavalt riskihindamisele keskendunud ning seega
ei olnud nende kahe asutuse IT-turve üles ehitatud juhtkonna määratletud
prioriteetidele.
Kolmes asutuses ei olnud kehtestatud piisavat intsidentidele reageerimise kava, mis
aitaks neil pärast lunavararünnet oma tegevuse taastada. Eriti oluline on asjaolu, et
kolm asutust ei testinud regulaarselt, kas neil on võimalik lunavararünde alla sattunud
andmed ja süsteemid taastada. See suurendab ohtu, et nendes asutustes säilitatavad
andmed lähevad lunavararünde tagajärjel kaotsi ning et nad ei saa osutada oma
teenuseid pikema perioodi vältel.
Riskistsenaariumid muutuvad pidevalt. Oluline on, et asutused mõtleksid
lunavararünnetele vastupidamise võime suurendamiseks tulevikukindlate
turvameetmete rakendamisele, st meetmetele, mis hõlbustavad e-kirjade saatjate isiku
tuvastamist ning suudavad tuvastada ja välja filtreerida e-kirjad, mis võivad olla
kahjulikud. Kõik neli asutust teevad praegu tööd mõnede tulevikukindlate
turvameetmete rakendamiseks, et suurendada oma kaitstust lunavararünnete eest.
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Muud aruanded selles valdkonnas
Aruande pealkiri:

Aruanne uurimisandmete kaitsmise kohta Taani ülikoolides

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)

Avaldamise kuupäev:

2019

Aruande pealkiri:

Aruanne IT-süsteemide ja terviseandmete kaitse kohta kolmes
Taani piirkonnas

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)

Avaldamise kuupäev:

2017

Aruande pealkiri:

Aruanne IT-turbe juhtimise kohta välistelt tarnijatelt sisse
ostetud süsteemides

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)

Avaldamise kuupäev:

2016

Aruande pealkiri:

Aruanne juurdepääsu kohta IT-süsteemidele, mis toetavad
Taani ühiskonnale oluliste teenuste osutamist

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)

Avaldamise kuupäev:

2015
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Eesti
Riigikontroll

Eesti riigi kriitiliste andmekogude turvalisuse ja säilitamise
tagamine
Avaldamise kuupäev:

mai 2018

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)
aruanne (eesti keeles)

Auditi liik ja auditeeritud periood:
Auditi liik:

tulemusaudit

Auditeeritud periood:

2017

Aruande kokkuvõte
Auditi teema
Eesti jäämiseks iseseisvaks riigiks ei piisa riigi territooriumi füüsilisest kaitsmisest, vaid
ka riigile esmatähtsaid digitaalseid varasid tuleb kõige suuremat ohtu põhjustavate
sündmuste eest kaitsta. Kõige rohkem kaitset vajavad digitaalsed varad on riigi
kodanikke, territooriumit ning õigusnorme puudutavad andmed. Samuti tuleb tagada
Eesti elanike vara, kinnisvara ning õigustega seotud andmete turvalisus.
Riigikontroll kontrollis, kuidas riik on määratlenud seda, millised andmed ja
andmekogud on riigi julgeoleku tagamiseks kriitilise tähtsusega. Kontrolliti nende
andmete ja andmekogude turvalisuse ja toimepidevuse kaitset, muuhulgas anti
ülevaade kaitseks kasutatavatest töövahenditest.
Tänu Eesti kuulumisele NATOsse ja Euroopa Liitu on riigi füüsiline julgeolek paremini
kindlustatud kui kunagi varem. Eesti peab siiski mõtlema küberrünnete esinemise
võimalusele julgeolekuprobleemide eskaleerumise korral. Seesugused
riskistsenaariumid ja infoturbeintsidentide, näiteks küberrünnete ja andmelekete
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sagenemine võivad ka ohustada riigi jaoks kõige olulisemaid andmeid ning
andmekogusid. Riigi jaoks esmatähtsate andmete omavolilise muutmise, lekke või
kaotsimineku korral ei oleks riigil võimalik jätkata oma vajalike funktsioonide täitmist,
sealhulgas tagada inimeste julgeolekut, varustada riiki hädavajalikuga, luua ettevõtluse
jaoks vajalik keskkond ning teha palju muud. Eesti kavatseb esialgu kulutada umbes
miljon eurot kriitiliste andmete välismaal hoidmisele.

Auditiküsimused
o

Kas ministeeriumid tegid kindlaks kõik kriitilised andmekogud ja käitlemise
nõuded?

o

Kas kriitilised andmekogud ja registrid on kaitstud?

o

Kas kriitiliste andmete ja andmekogude pikaajaline toimepidevus on tagatud?

Auditileiud
Riigikontroll tegi auditeeritud kriitiliste andmekogude kohta järgmised tähelepanekud.
o

Kriitiliste andmekogude kontseptsiooni elluviimiseks ei ole kehtestatud
tegevusplaani ega nõudeid. Tingimused kriitiliste andmekogude väljavalimiseks ei
ole kindlaks määratud ja puudub kindlus, et protsessi oleks kaasatud kõik
vajalikud andmekogud. Andmekogude täiendav kaitse on korraldatud
informaalselt ja pole andmekogude omanikele kohustuslik, seetõttu ei varundata
välismaal viie kriitilise andmekogu andmeid.

o

Kriitilistele andmekogudele ei olnud kehtestatud täiendavaid infoturbe-eeskirju.
Infoturbesüsteem ISKE (Eesti avaliku sektori jaoks väljatöötatud
infoturbestandard, mille kasutamine on andmekogude ja registritega töötavatele
riigi ning kohalike omavalitsuste organisatsioonidele kohustuslik), ükski õigusakt
ega standard ei sisaldanud täiendavaid nõudeid kriitilistele andmekogudele,
näiteks andmete varundamise kohta väljaspool Eestit. Auditeeritud andmekogude
varukoopiaid hoiti välismaal, ent infosüsteemide töö taastamist nende alusel ei
olnud testitud.

o

ISKE rakendamise ja selle auditeerimisega oli kriitilistes andmekogudes
probleeme. Kahe andmekogu puhul kümnest ei olnud auditeerimise ajal ISKEauditeid läbi viidud ja need korraldati alles käesoleva auditi menetlustoimingute
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lõpuks (30. november 2017). Ainult kahte kriitilist andmekogu oli auditeeritud
õigusaktides nõutud sagedusega. Mõnel juhul ei olnud audiitori väljatoodud
probleeme ka kahe ISKE-auditi vahelisel perioodil (2–3 aasta jooksul) lahendatud.
o

Riigikontroll tuvastas auditi käigus, et mõned olulised infoturbemeetmed olid osas
kriitilistes andmekogudes rakendamata. Näiteks ei olnud infoturbe juhendites
määratud nõudeid infosüsteemide nõrkade kohtade perioodiliseks hindamiseks,
sündmuste logide regulaarset kontrollimist ega analüüsimist ei olnud tehtud,
puudusid infoturbe koolituste plaanid ja nende aluseks olev valitsemisala
infoturbe teadlikkuse analüüs, mõningatel juhtudel ei kasutatud failide tervikluse
kontrolli vahendeid ega viidud läbi väliseid läbistustestimisi.

Järeldused ja soovitused
Auditi näitas, et vaatamata riigiasutustele kohustusliku infosüsteemide kolmeastmelise
etalonturbe süsteemi ISKE rakendamisele ja selle audititele esineb mitmes kriitilises
andmekogus olulisi puudujääke infoturbe tagamisel, näiteks logide analüüsimisel,
läbistustestimisel ja mobiilsete seadmete kaitsmisel. Kriitiliste andmete kaitsmiseks
vajalikke erinõudeid ei olnud veel kehtestatud.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium oli alustanud esimeste vajalike
tegevustega kriitiliste andmete kaitsmisel, ent kriitiliste andmekogude projekt oli
järgus, kus see vajaks õiguslikult kohustuslikku reeglistikku. Üksikasjalikku riskianalüüsi
ei olnud koostatud ning puudus tulevikuks koostatud tegevuskava.
Viie kriitilise andmekogu varukoopiaid hoiustatakse praegu välisriikides asuvates
saatkondades, ent Eestis asuvate andmekeskuste füüsilise hävimise korral ei oleks viies
ülejäänud andmekogus olevate kriitiliste andmete säilimine tagatud.
Anti kaks üldist soovitust:
o

määrata kindlaks reeglistik kriitiliste andmekogude täiendavaks kaitseks, sh
kriitiliste andmekogude väljavalimiseks, neis andmete töötlemiseks ja riigi jaoks
kriitiliste andmete varundamiseks, ning hinnata, kas ja kuidas neid tegevusi
täiendavalt rahastada;

o

analüüsida andmekogude loomise erinevaid etappe nii finantsplaneerimise kui ka
infoturbe seisukohast ning rakendada nende etappide elluviimisel
projektijuhtimise parimaid tavasid.
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Iirimaa
Office of the Comptroller and
Auditor General

Riigi küberturvalisusega seotud meetmed
Avaldamise kuupäev:

september 2018

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)

Auditi liik ja auditeeritud periood:
Auditi liik:

tulemusaudit

Auditeeritud periood:

2011–2018

Aruande kokkuvõte
Auditi teema
Iirimaal vastutab küberturvalisuse poliitika eest kommunikatsiooni-, kliimameetmete ja
keskkonnaministeerium. Ministeerium vastutab Riikliku Küberturvalisuse Keskuse
(National Cyber Security Centre) kaudu ka riikliku tähtsusega küberintsidente korral
riikliku hädaolukorras reageerimise koordineerimise eest.
Riiklik Küberturvalisuse Keskus loodi 2011. aastal. See keskendub eelkõige valitsuse
võrkude turvalisuse tagamisele, ettevõtete ja üksikisikute abistamisele nende
süsteemide kaitsmisel ja riigi elutähtsate taristute turvalisuse tagamisele.

Auditiküsimused
Selle auditi raames vaadatakse läbi küberturvalisuse meetmete vallas pärast Iirimaa
Riikliku Küberturvalisuse Keskuse (National Cyber Security Centre) loomist tehtud
edusammud. Eelkõige käsitletakse küsimusi, mis on seotud järgmiste teemadega:
o

keskuse volitused ja rahastamine;
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riiklik küberturvalisuse strateegia (2015–2017);

o

ELi küberturvalisuse direktiivi rakendamine;

o

juhtimise ja järelevalve korraldus.
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Auditileiud ja järeldused
Ehkki valitsuse otsusega luua Riiklik Küberturvalisuse Keskus kiideti heaks keskusele
aastas 800 000 euro eraldamine, eraldati tegelikkuses küberturvalisusele perioodil
2012–2015 igal aastal sellest summast vähem kui kolmandik. 2017. aastal suurendati
eraldatavat summat 1,95 miljoni euroni. Keskuse töötajate arv peaaegu kahekordistus
2017. aastal, täistööajale taandatud töötajate arv küündis 14,5-ni. 2018. aastal lubati
värvata veel 16 töötajat.
Riikliku küberturvalisuse strateegiaga (2015–2017) sätestati 12 strateegia kehtivuse
ajal rakendamisele kuuluvat meedet. 2018. aasta mai seisuga oli täielikult täidetud neli
meedet, osaliselt neli meedet ja nelja ei olnud veel täidetud.
ELi küberturvalisuse direktiivi eesmärk on parandada oluliste võrgu- ja infosüsteemide
vastupidavusvõimet. Iirimaal direktiivi kõigi kolme samba osas tehtud edusammude
hindamisel leiti järgmist.
o

1. sammas – ELi liikmesriikide küberturvalisuse alase võimekuse suurendamine.
Osaliselt täidetud – struktuuriliste nõuetega on tegeletud, ent strateegilises
planeerimises on veel lünki.

o

2. sammas – ELi liikmesriikide vahelise küberturvalisuse alase koostöö toetamine.
Täidetud.

o

3. sammas – olulistele sektoritele turvameetmete ja intsidentidest teatamise
kohustuse kehtestamine. Osaliselt täidetud – tööd on vaja veel teha elutähtsate
võrgu- ja infosüsteemide kindlaksmääramisel, üksuste ametlikul määramisel
oluliste teenuste operaatoriks ja digitaalsete teenuste osutajate haldamisel.

Valitsuse otsusega (2011. aasta juulis) luua Riiklik Küberturvalisuse Keskus kiideti heaks
ka ministeeriumidevahelise komisjoni loomine, et töötada välja ja viia ellu meetmed
küberturvalisuse alaste probleemidega tegelemiseks Iirimaal. Ehkki aastatel 2013–2015
toimus viis töörühma koosolekut, oli võimalik läbi vaadata vaid ühe koosoleku
protokoll. Komisjon kohtus viimati 2015. aastal.
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Riikliku küberturvalisuse strateegia rakenduskavaga on võetud kohustus avaldada
aastaaruanne ning koostada 2017. aasta lõpus selle töö ametlik mõjuhinnang. Neid
kohustusi ei ole täidetud, ehkki keskuse tööd kirjeldatakse ministeeriumi
aastaaruandes.
Ministeeriumilt nõuti ametlikult keskuse töö tulemuste hindamist. Hindamise
läbiviimist kinnitavaid tõendeid ei esitatud. Ministeerium märkis, et Riikliku
Küberturvalisuse Keskuse töö hindamine oli ministeeriumi tavapärase tulemuslikkuse
haldamise ja juhtimise osa.
Auditi järeldused
o

Ehkki Riiklik Küberturvalisuse Keskus täidab kriitilise tähtsusega ülesandeid,
eraldati keskusele selle esimesel neljal tegevusaastal esialgu kavandatust palju
vähem ressursse.

o

Keskuse üldine strateegiline suundumus jääb ebaselgeks, sest praegu ei ole
keskusel strateegilist kava.

o

Rohkem selgust on vaja seoses küberkuritegevuse ja riikliku julgeoleku
intsidentide uurimises osalevate asutuste vastavate rollidega.

o

ELi küberturvalisuse direktiivi riikliku strateegia väljatöötamisega seotud nõudeid
ei ole veel täidetud.

o

Juhtimisstruktuure on küll kirjeldatud, ent jääb ebaselgeks, kui hästi juhtimiskord
tegelikult toimib.

Küberturvalisusele eraldatud ressursside kättesaadavuse ja kulukuse osas puudub
läbipaistvus.
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Prantsusmaa
Cour des comptes

Juurdepääs kõrgharidusele: esialgne hinnang üliõpilaste
suunamise ning edukuse seadusele
Avaldamise kuupäev:

veebruar 2020

Hüperlink aruandele:

aruanne (prantsuse keeles)

Auditi liik ja auditeeritud periood:
Auditi liik:

tulemusaudit

Auditeeritud periood:

2019–2020

Aruande kokkuvõte
Auditi teema
2018. aasta üliõpilaste suunamise ja edukuse seaduse (loi relative à l’orientation et à la
réussite des étudiants, ORE) eesmärk oli tõhustada kolme tähtsamat etappi, mille
noored kõrghariduse omandamise alustamise teel läbivad: gümnaasiumiõpilaste
suunamine ja edukus, erialavalik ja edu esimestel õppeaastatel. Seadusega loodi uus
ülikoolide poolt pakutavate kursuste ja sisseastumistingimuste teabeallikana toimiv
digiplatvorm Parcoursup, mille eesmärk on suurendada keskkooliõpilaste sobivuse ja
tulemuste vastavust kolmanda astme haridusasutuste poolt pakutavate kursuste
sisule.
Esimesel kahel aastal pärast seaduse kehtestamist tehti esimesi samme kõrgharidusele
juurdepääsu ümberkujundamiseks. Platvormi käikuandmine oli mitmetele
kitsendustele vaatamata läinud väga ladusalt, ent selle turvalisus ja kestlikkus ei olnud
veel tagatud ning andmeid oleks võinud nende tähtsust silmas pidades paremini ära
kasutada.
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Seadus kehtestati selleks, et lahendada kaks suur hariduspoliitika probleemi. Nendest
esimene oli suur õpingute katkestajate osakaal üliõpilaste seas. Teine probleem oli
suur rahulolematus vana digiplatvormiga, kuna selles kasutati viimases etapis
juhuslikke valikukriteeriumeid.
Seaduse alusel läbiviidavale reformile anti viie aasta pikkuseks perioodiks 867 miljonit
eurot. See põhines „–3/+3“ järjepidevuse mõistel, tuginedes põhimõttele, et mida
rohkem gümnaasiumiõpilased kolmanda taseme hariduse programmide sisust teavad,
seda paremad on nende võimalused eksamite edukaks sooritamiseks, kuna nad valivad
sel juhul enda omadustele ja eesmärkidele kõige rohkem vastavad programmid.
Seaduse eesmärk oli lahendada keskkooliõpilastele jagatava teabe puudulikkuse
probleem ja seeläbi vähendada õpingute käigus erialade vahetamist, millele kulub
Prantsusmaa kõrgeima kontrolliasutuse hinnangul ainuüksi kõrgkoolide esimese
kursuse üliõpilaste arvestuses aastas peaaegu 550 miljonit eurot.
Audiitorid viisid läbi uue seaduse kontekstis kõrgharidusele juurdepääsu esialgse
hindamise, uurides platvormiga kaasnevaid IT-turbe küsimusi.
Infosüsteemi iseloomustas koormustegurite laienemine (2020. aastal liideti
platvormiga kõik kõrgkoolide pakutavad kursused ja kasutajate arv kasvas mõne aasta
jooksul kiiresti). See peegeldas kiiret, ilma süsteemi ehitust muutmata eelmiselt
platvormilt uuele ümber lülitumist, millega kaasnesid olulised teenuse kvaliteeti,
talitluspidevust, kohandatavust ja arendamist puudutavad riskid. Süsteemi turvalisuse,
toimivuse ja ründekindlusega seotud puudusi ei olnud kõrvaldatud. Platvormi sai
kiiresti tööle panna, sest seda haldas beetarežiimis väike, väga oskuslike ja
motiveeritud inimeste rühm, see käsitlusviis tähendas aga, et tegevusel puudus
strateegiline suund ja seda ei juhitud rahuldavalt.
Audiitorid hindasid infosüsteemi kvaliteeti ja uue platvormi toimimist. Parcoursup
loodi uue õpilaste suunamise ja edukuse seaduse raames eesmärgiga parandada
kõrgkooli astumisel eriala valimise kvaliteeti ja suurendada seeläbi kõrgkooli
lõpetavate üliõpilaste osakaalu.

Auditileiud
Ehkki Parcoursup töötas rahuldavalt, ei olnud see kaitstud IT-riskide eest, mida oli vaja
vähendada. Tagada tuli platvormi turvalisus ja kestlikkus ning seal hallatavaid andmeid
oleks saanud paremini ära kasutada.
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Vana infosüsteem
Platvormil Parcoursup, mis võttis üle varasema platvormi Admission Post-Bac (APB)
hoomamatuse ja nõrkuse ning paljud sellega kaasnenud lahendamata riskid, oli vähe
uut. Infosüsteem, mis moodustas uue platvormi struktuurilise aluse, võeti otse üle
varasemalt platvormilt. Ehkki platvormi reklaamiti uue vahendina, oli infosüsteemi
tuuma APBga võrreldes vaid veidi muudetud. Üle 72% infotaristust oli jäänud samaks,
APB kood oli vaid vähem kui 30% ulatuses ümber kirjutatud.
Platvormi IT-tugipunktid töötati välja 2000. aastate alguses ning need pidid toime
tulema aastas umbes ühe miljoni ligikaudu 100 000 õppekohale esitatud avaldusega,
ent infosüsteemi kasutusala laienes ja nüüd peab see toime tulema umbes 10 miljoni
avaldusega aastas, mis esitatakse ligikaudu ühele miljonile kohale. Parcoursup jätab
mulje, et vana vahendit pakutatakse uue kaubamärgi all. Koormuse suurenemine
tekitas küsimusi platvormi sellele seatud eesmärkide täitmise võime osas.
Ebapiisavalt dokumenteeritud infosüsteem
Vaatamata sellele, et ministeerium püüdis tagada platvormi läbipaistvuse, jäi uue
platvormi lähtekood 99% ulatuses suletuks. Vähene avalik teave ei aidanud eriti
kandideerijal talle sobivate programmide juurde suunamiseks kasutatavast protsessist
aru saada ega seda hinnata.
Parcoursup – nagu ka selle eelkäija – oli ebapiisavalt dokumenteeritud operatiivne
infosüsteem. Koodi auditeerimise tulemuste kohaselt oli rakendus halva kvaliteediga ja
kõrge riskitasemega ning auditi käigus leiti palju kriitilisi rikkumisi. Süsteem oli teistest
sama vanadest tarkvaralahendustest halvema kvaliteedi ja suurema rivist välja mineku
riskiga.
Parcoursup kasutas nii avalikku kui ka suletud lähtekoodi. Avatud lähtekoodiga kaasnes
oluliselt rohkem kriitilisi rikkumisi kui suletud koodiga, mis tähendas, et süsteemi töös
esines häirete tekkimise oht. Platvorm ei olnud ka häkkerikindel (2018. aasta juulis
läbiviidud lähtekoodi turvalisuse auditi alusel). 2019. aasta lõpus teatas ministeerium
siiski, et platvormi koodi sertifitseerimise protsess oli alanud.
Lähtekoodi puudutav dokumentatsioon ei olnud sidus ega täielik. Platvormi kood oli
ebatavaliselt keerukas. Audiitorid arvasid, et lähtekoodi tuleks muuta, et vähendada
selle keerukate komponentide arvu.
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Platvormi infosüsteemi arhitektuuriga kaasnes suur risk, sest andmekogu hallati
arhailiselt manuaalselt. Süsteemi puudus seisnes selles, et see sõltus suuresti
operaatori kättesaadavusest ja tähelepanelikkusest. Ministeerium tunnistas, et
platvormi arhitektuuriga kaasnesid suured riskid, mida oli võimalik kõrvaldada ainult
rakenduse edasiarendamise teel.
Platvormi infosüsteem oli ebapiisavalt dokumenteeritud ning sõltus sisuliselt riigi
valitsusasutuse (Service à Compétence Nationale, SCN) personali ekspertteadmistest.
Dokumenteerimine seisnes süsteemi tuumas paiknevasse andmebaasi kommentaaride
lisamises, mis muutis infosüsteemi töös hoidmise ja arendamise ning andmete
kasutamise keeruliseks. Platvormil hoitavaid kasutajaandmeid ei olnud võimalik
põhjaliku uurimiseta kergesti eraldada ja hinnata. Struktureeritud tehniliste
dokumentide puudumise tõttu sõltus SCNi võime oma strateegilisi ülesandeid täita
täielikult IT-keskuse juhist.
Turbestrateegia vajab tõhustamist
Uue platvormiga kaasneb süsteemis hoitavate isikuandmete tundlikkuse tõttu reaalne
turbeoht. Põhimõtteliselt peab igal infosüsteemi haldaval organisatsioonil olema
ametlik kirjalik infosüsteemide turbepoliitika. Platvormil ei olnud infosüsteemide
turbepoliitikat vaatamata sellele, et peaminister oli seda tunnustanud olulise teenuse
pakkujana. Selle kehtestamiseks tuli viivitamatult meetmeid rakendada.
Kõigis platvormi meeskondades oli infosüsteemide turbe ametnik, kes oli seotud
IT keskusega. Hea tava kohaselt oleks tulnud kõnealused ametnikud otse SCNi
direktoriga siduda, et tagada nende sõltumatus.
2019. aasta keskel tegeleti endiselt platvormi isikuandmete kaitse üldmääruse
nõuetele vastavaks muutmisega. Mõned meetmed, eelkõige vajadus kehtestada
ametlikud mitmesugused andmete töötlemisel kasutatavad menetlused, olid endiselt
rakendamata. Isikuandmete turvalisus jäi puudulikuks ning süsteemis hoiti endiselt
liiga palju põhjalikke üksikandmeid.
Parcoursupi üksus allus nii ministri büroo nimetatud Parcoursupi projektijuhile kui ka
kõrghariduse ja kutsealase integratsiooni peadirektoraadi koolitusstrateegia ja
üliõpilaste osakonnale, mis tekitas lojaalsusega seotud probleeme. Platvormi
infosüsteemiga seotud praktiliste küsimustega tegeleti iganädalastel koosolekutel.
Ehkki selline korralduse võimaldas üliõpilaste voogude igapäevasel haldamisel kiiresti
reageerida, ei tagatud sellega platvormi strateegilist sihti.
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Süsteem ei olnud ka piisavalt läbipaistev. See ei võimaldanud vaatamata platvormi
tohutule potentsiaalile seal hoitavaid andmeid kõige paremal moel ära kasutada. Selle
potentsiaali rakendamine oleks suure tõenäosusega platvormi tulemuslikumaks
muutnud.

Järeldused ja soovitused
Valitsus oli kõrghariduse üldisemaks muutumisega toimetulemiseks kõiki
haridusprogramme ühendava digiplatvormi kaudu edukalt tsentraliseerinud
juurdepääsu kõigile keskastmejärgsetele õppimisvõimalustele. Varasem süsteem oli
muudetud kiirustades uueks, tegemata selles olulisi struktuurimuutusi. Seega ei olnud
parandatud infosüsteemi turvalisuse, tulemuslikkuse ja ründekindlusega seotud nõrku
kohti, ehkki võis eeldada platvormi koormuse suurenemist, kuna selle lõplik eesmärk
oli kaasata kõik esimese astme üliõpilastele mõeldud programmid. Süsteem oli ka
ebapiisavalt dokumenteeritud ning IT arendamisele oli lähenetud teatud määral
kodukootud viisil, süsteemi ebatavaline keerukus aga suurendas töös muutuste
esinemise korral vigade tekke ohtu. Platvormi ohustasid seega endiselt olulised avaliku
teenuse osutamise kvaliteedi ja talitluspidevuse ning isikuandmete kaitstusega seotud
riskid.
Kõrgeim kontrolliasutus esitas järgmised soovitused:
o

SCNi IT-meeskonda tuleks suurendada ja üliõpilaste suunamise ja edukuse
seaduse rakendamiseks eraldatud vahendid tuleks ümber jaotada, et suurendada
infosüsteemide ja statistiliste uuringute alldirektoraadi käsutuses olevate
inimressursside ja rahaliste vahendite hulka;

o

infosüsteem tuleks muuta pikaajaliseks, parandades selle kõige pakilisemad vead,
uuendades või muutes selle arhitektuuri ning dokumenteerides nii vana kui ka
uue süsteemi esmatähtsad andmekogud süstemaatiliselt ja struktureeritult;

o

platvormi infosüsteemi tuleks täiendada turbepoliitikaga;

o

haridus- ja noorsooministeerium ning kõrgharidus-, teadus- ja
innovatsiooniministeerium peaksid moodustama ühise juhtorgani, kes teeks
üliõpilaste suunamise ja edukuse seaduse „suunamistegevustele“ eraldatud
vahenditest ümbersuunatud rahaliste vahendite toel platvormi üle järelevalvet.
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Läti
Valsts Kontrole

Kas avaliku halduse asutused on kasutanud ära kõik võimalused
IKT-taristu tõhusaks haldamiseks?
Avaldamise kuupäev:

juuni 2019

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)

Auditi liik ja auditeeritud periood:
Auditi liik:

tulemusaudit

Auditeeritud periood:

2017–2019

Aruande kokkuvõte
Auditi teema
Läti kõrgeim kontrolliasutus viis läbi avaliku IKT-taristu tõhususe tulemusauditi. Auditi
eesmärk oli kontrollida, kas avalikus halduses kasutati IKT-taristu tõhusaks haldamiseks
ühtset käsitlusviisi ning kas institutsioonid olid hinnanud tsentraliseerimise eeliseid.
Lisaks tuvastati edasise optimeerimise kavandamiseks võimaluste hindamise käigus
tähtsa probleemina andmekeskuste turvalisuse küsimus.
Asutuste vastumeele tõttu hallata IKT-taristut tsentraalselt, vähemalt ühe
ministeeriumi tasandil, oli loodud mitu erinevat serveriruumi, mis suurendas oluliselt
halduskulusid. Leiti, et nelja auditeeritud ministeeriumi 22 allüksust kasutasid
38 erinevat andmekeskust. Kõrgeim kontrolliasutus nägi auditi käigus olukordi, mille
puhul olulised, isegi riikliku tähtsusega infosüsteemid asusid ruumides, mille
turvalisuse tase oli ebapiisav. Serveriruumide arvu optimeerimine võimaldaks
vähendada IKT kulusid ja samas tagada väiksemate kuludega piisav turvalisuse tase.
Samal ajal olid kõrge turvalisuse tasemega serveriruumid institutsioonides juba
olemas, ent neid ei kasutatud maksimaalses võimalikus ulatuses.
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Auditi peamine teema
Auditi eesmärk oli kontrollida, kas kõik eeltingimused IKT-taristu ühtseks haldamiseks,
näiteks IKT ressursside tõhusama ja turvalisema kasutamise edendamiseks, on loodud
ja rakendatud.

Auditileiud ja järeldused
IKT juhtimine ja optimeerimine
o

Nii riigi kui ka ministeeriumide tasandil puudus IKT arendamise ja optimeerimise
pikaajaline visioon. Ministeeriumid ning nende allüksused optimeerisid
IKT-taristut vastavalt oma arusaamadele ja võimekusele.

Perioodil 2011–2017 suurenes auditeeritud institutsioonide IKT halduskulude
kogusumma 17 miljonilt eurolt 20 miljoni euroni aastas. Institutsioonides ei olnud
kehtestatud tava hinnata regulaarselt, kas IKT-taristut oleks soodsam hallata ise,
koostöös teiste institutsioonidega või allhanke kaudu. IKT tsentraliseerimist või
detsentraliseerimist ei vaadelda eraldiseisva eesmärgina, ent vaja on spetsiifiliste
olukordade ja alternatiivide analüüsi, et selgitada täpselt välja praegused kulud ning
võimalikud alternatiivid.
IKT turvalisus
o

Õigusraamistik ei piiritlenud selgelt, loogilise süsteemina IKT-taristule kehtivaid
turvanõudeid, mis sõltuksid töödeldava teabe olulisustest. IKT andmekeskuste
kaitseks ei olnud kehtestatud üksikasjalikke tehnilisi nõudeid.

o

Ebapiisavad turvanõuded muutsid kaitse tagamise kulukaks või vastupidistel
juhtudel ei olnud riikliku tähtsusega teabe kaitstus tagatud. Tähtsaid
infosüsteeme majutati isegi madala turvalisuse tasemega andmekeskustes.

o

Enamikus serveriruumidest esines turvaohte ning andmekeskused ei olnud
füüsilise juurdepääsu ja keskkonnast tulenevate ohtude eest piisavalt kaitstud.
Turvariskide ennetamiseks oli valitud käsitlusviisist sõltuvalt vaja vähemalt
247 000–765 000 eurot. Võimalikud käsitlusviisid on järgmised: 1) olulisemate
infosüsteemide serveriruumide tõhustamine ja oluliste IKT-ressursside kõrge
turvalisuse tasemega andmekeskustes hoidmise tagamine või 2) kõigi
olemasolevate serveriruumide tõhustamine. Sellele oleks aga vaja audiitorite
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hinnangul õigustamatult suurt investeeringut, välja arvatud andmekeskuste arvu
vähendamise korral.
Õigusraamistik oli puudulik, sest see ei hõlmanud üksikasjalikke IKT-taristule kehtivaid
turvanõudeid. Nõuded olid näiteks kehtestatud mitmesugustele loogilise turbega
seotud kriteeriumitele, ent mitte taristu füüsilisele ja keskkonnast tulenevate ohtude
eest kaitstusele, mis mõjutavad samuti süsteemide kättesaadavust ning andmekaitset.
Ehkki avalikes poliitika kavandamise dokumentides toodi esile IKT-taristu turvalisuse
tähtsus ja selle tugevdamise vajadus, ei olnud selles vallas spetsiifilisi tegevusi
kavandatud. Kuna turvanõuded ei olnud selgelt, jälgitavalt ja loogiliselt eristatavad,
kaasnes sellega oht, et samaväärse tähtsuse ja olulisusega teabe töötlemisele kehtivad
riigi eri piirkondades erinevad turvanõuded.
Digiruumi turvalisust kontrollis riik tsentraalselt ning riik reageeris seal toimunud
intsidentidele, ent IT-taristu turvalisuse tagamise eest vastutas iga asutuse juht eraldi.
Asutuste arusaamad IKT turbega seotud küsimustest, töödeldava teabe olulisuse
hindamine ja asutuste käsutuses olevad IKT turbega tegelemiseks kasutatavad
ressursid varieerusid suuresti.
Vaja oli nende protsesside regulaarse järelevalve süsteemi, et hinnata tervet avaliku
halduse süsteemi sõltumatult ühtse süsteemina, ning standardseid kriteeriumeid, et
tuvastada erinevad kasutusel olevad käsitlusviisid, selgitada välja ühised riskid ning
kavandada ennetusmeetmeid ühiste riskide leevendamiseks.
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Leedu
Valstybės Kontrolė
Riigi elutähtsate teabeallikate haldamine
Avaldamise kuupäev:

juuni 2018

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)
aruanne (leedu keeles)

Auditi liik ja auditeeritud periood:
Auditi liik:

tulemusaudit

Auditeeritud periood:

2014–2017

Aruande kokkuvõte
Auditi teema
Riigi elutähtsate teabeallikate – elutähtsa elektroonilise teabe – kasutamisel täidetakse
riigi tähtsaid funktsioone, näiteks hallatakse riigi rahalisi ressursse, maksu- või
tervishoiusüsteemi. Elutähtsa teabe kaotsiminekul või juurdepääsu puudumisel
vastavatele infosüsteemidele võivad olla tõsised tagajärjed avalikule julgeolekule,
heaolule ning majandusele. Leedu kõrgeima kontrolliasutuse poolt perioodil 2006–
2016 läbiviidud IT-süsteemide üldise ohje hindamised tõid esile korduvad probleemid
IT-süsteemide juhtimisel (kavandamine, infostruktuuri määratlus, korraldusstruktuur,
muutused, talitluspidevuse tagamine, andmeturve, IT-süsteemide juhtimise järelevalve
ja hindamine). Kõrgeim kontrolliasutus viis läbi riigi elutähtsate teabeallikate auditi, et
hinnaga nende allikate haldamist ja turvalisust ning esitada parandusmeetmed.
Auditi eesmärk oli hinnata kõnealuste teabeallikate juhtimist (üldine ohje) ja küpsust
ning tuvastada süsteemsed probleemid.
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Kõrgeim kontrolliasutus hindas IT-süsteemide juhtimise küpsust 12 avaliku sektori
organisatsioonis64, mis haldasid 44 riiklikku kõrgema kategooria infosüsteemi. Auditi
läbiviimisel lähtuti avaliku sektori audititele kehtivatest nõuetest ja kõrgeimate
kontrolliasutuste rahvusvahelistest standarditest. Hindamine viidi läbi vastavalt
informatsiooni ja sellega seonduva tehnoloogia kontrolli eesmärkide65 metodoloogiale
järgmistes kõige suurema riskiga valdkondades: IT strateegiline planeerimine,
infostruktuuri tuvastamine, IT riskide juhtimine, muutuste juhtimine, teenuste
katkematu osutamise tagamine, süsteemide turvalisus, andmehaldus, IT-tegevuste
järelevalve ja hindamine, IT juhtimise tagamine. Protsessi hindamine hõlmas IT
juhtimist nii organisatsiooni kui ka riigi tasandil ning nende juhtimistasandite vahelist
suhtlust.

Auditileiud
Riigi elutähtsate teabeallikate haldamise küpsuses toimunud muutuste suunad olid
positiivsed. Küberohtude sagenemise tõttu olid täheldatud edusammud aga liiga
aeglased ning nende allikate turvalisust oli vaja suurendada.
o

See oli tingitud järgmistest kitsaskohtadest. Riigi elutähtsate teabeallikate
tuvastamise süsteem ei olnud piisavalt tõhus, et võimaldada tegelikele
vajadustele vastavate turvalahenduste rakendamist:
—

riigi teabeallikate kriitilise tähtsuse tõestamiseks ettenähtud hindamised ei
olnud piisavalt objektiivsed, uue hindamise raames ei hinnatud alati tehtud
muudatusi, selle protsessi üle puudus riigi tasandi järelevalve ning kriitilise
tähtsuse määramiseks kasutatavad suunised ei taganud määramise tõhusust;

64

Riigi maksuhaldur, riiklik äriregistrikeskus, infotehnoloogia- ja
kommunikatsiooniministeerium, sotsiaalkindlustusamet, riiklik põllumajandusandmete ja
maaelu ärikeskus, tolli andmesüsteemi keskus, riiklik toidu- ja veterinaaramet, Leedu
Vabariigi parlamendi büroo, rahandusministeerium, infoühiskonna arendamise komitee,
riiklik patendiamet, riigimetsateenistus.

65

COBIT (informatsiooni ja sellega seonduva tehnoloogia kontrolli eesmärgid) on
Infosüsteemide Auditi ja Kontrolli Assotsiatsiooni (ISACA) rahvusvaheline standard, millega
kehtestatakse IT juhtimise hea tava.
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—

riigi elutähtsate teabeallikate ja elutähtsa teabetaristu tuvastamise süsteem
ei olnud standarditud, allikate ja taristu tuvastamiseks kasutati teabe ning
teenuste tähtsusest lähtudes erinevaid meetodeid, mis muutis nende allikate
tuvastamise protsessi keerulisemaks;

—

puudus riiklik infostruktuur, mis kajastaks riigi infosüsteeme ning
nendevahelisi seoseid, näitaks riigi elutähtsate teabeallikate ulatust ja
võimaldaks teha teadlikke otsuseid nende allikate olulisuse kohta.

Riigi teabeallikate juhtimine peab olema rohkem kooskõlas IT juhtimise parimate
tavade ja standarditega, et saavutada IT valdkonnas integreeritud tõhustamine,
mis aitaks luua riigi elutähtsate teabeallikate haldamisel parema protsessi:
—

IT valdkonna planeerimine ei olnud kestlik: kavandatavaid IT-vahendeid
kirjeldati erinevates dokumentides ja strateegiliste dokumentide arvukuse
tõttu puudus süstemaatiline käsitlusviis, mistõttu oli raske tuvastada
tähtsamad prioriteedid ja kasutada ressursse kõige suuremate ohtudega
tegelemiseks;

—

IT-alane järelevalve ei taganud IT-toimingute tõhususe mõõtmist
organisatsioonide poolt ega riigi elutähtsate teabeallikate juhtide poolt läbi
viidud auditites IT juhtimise tegeliku küpsuse kajastamist. Riigi IT juhtimist ei
kontrollitud riiklikul tasandil põhjalikult ning IT juhtimisega seotud
probleeme ei analüüsitud süstemaatiliselt. Elektroonilise teabe turbele
kehtivaid nõudeid hõlmav riigi teabeallikate nõuetele vastavuse järelevalve
süsteem oli loodud ainult kavatsusega turvanõuetele vastavust jälgida, ent
selle funktsioone ei kasutatud piisavalt ära.

Elutähtsate teabeallikate küberrünnetele vastupidavuse tagamise meetmed ei
olnud piisavalt efektiivsed, seega olid need allikad endiselt haavatavad:
—

IT turvariskide hindamise tõhusust oli vaja suurendada, kuna kõik
potentsiaalsed riskid ei olnud kindlaks tehtud ning nende hindamise
meetodid ei olnud kooskõlas uusimate IT juhtimise tavadega. Õigeaegne
tegelemine vastuvõetamatute riskidega ei olnud tagatud;
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organisatsioonipõhiseid turvameetmeid, mis aitaksid küberohtusid
vähendada, ei kasutatud süstemaatiliselt. Turbe ebapiisav testimine,
personali puudulik koolitamine infosüsteemi arendamise, uuendamise ja
muutmise ajal, haldamata tarkvarakonfiguratsioonid ja -uuendused, IT
talitluspidevuse ning failide varundamise ebaõige juhtimine ja haldamine
seadsid ohtu tegevuse jätkuvuse taastamise, turbe tõhususe hindamine oli
ebapiisav ning ei aidanud suurendada turvalisust.

Järeldused
Viimase kümne aasta jooksul auditeeritud avaliku sektori üksuste IT juhtimine oli
keskmiselt jõudnud viiest küpsuse tasandist esimesele66, aruande koostamise ajal oli
see tasemel 1,7. See riigi elutähtsate teabeallikate vähene küpsus viitas puudustele
riigi teabeallikate poliitika koostamisel ja rakendamisel, mistõttu need allikad olid
haavatavamad. Nende teabeallikate turvalisuse suurendamiseks tuleb tõhustada riigi
teabeallikate juhtimismehhanisme, et need vastaksid võimalikult suures osas
parimatele tavadele. Audiitorid märkisid ka, et elutähtsate teabeallikate küberohtudele
vastupanuvõime tagamiseks rakendatavad meetmed ei olnud piisavalt tõhusad. Seega
tuleb IT turvariskide hindamist tõhusamaks muuta, pannes infosüsteemide loomisel ja
kaasajastamisel ning personali koolitamisel rohkem rõhku turvalisuse testimisele.

Muud aruanded selles valdkonnas
Aruande pealkiri:

Kas küberkuritegevuse vastu võideldakse tulemuslikult?

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)
aruanne (leedu keeles)

Avaldamise kuupäev:

2020

Aruande pealkiri:

Küberturvalisuse keskkond Leedus

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)
aruanne (leedu keeles)

Avaldamise kuupäev:

2015

66

COBITi meetodi alusel.
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Ungari
State Audit Office

Andmekaitseaudit – riigisisese andmekaitseraamistiku ja teatud
esmatähtsate andmete audit rahvusvahelise koostöö
raamistikus
Avaldamise kuupäev:

märts 2017

Hüperlink aruandele:

aruanne (ungari keeles)

Auditi liik ja auditeeritud periood:
Auditi liik:

vastavusaudit

Auditeeritud periood:

2011–2015

Aruande kokkuvõte
Auditi teema
Riikliku andmevara turvalisus on igas riigis rahvuslike väärtuste säilitamiseks ja
kaitsmiseks ühiskonna fundamentaalne huvi. Seetõttu on Ungari riiklike andmevarade
hulka kuuluvate isikuandmete ja avalike andmete suurema turvalisuse tagamine
äärmiselt tähtis selleks, et tugevdada kodanike usaldust riigi vastu ning tagada avaliku
halduse järjepidev ja tõrgeteta töö. Seega on andmekaitse ja õigusraamistikuga selle
jõustamiseks tagatud turvavõrk ühiskonnale väga tähtsad.
Andmekaitse vallas on avalikul haldusel tähtis roll suurimate ja kõige tundlikumate
riiklike andmevarade alla kuuluvate andmete registrite haldamisel. Nende registrite
vastutavad töötlejad teevad oma ülesannete täitmiseks tihedat koostööd. Nad
edastavad regulaarselt suurt andmehulka sisaldavaid registreid ja peavad pöörama
tähelepanu kohustuslikele andmekaitsenõuetele. Elektrooniliste infosüsteemide
kasutamine andmete haldamiseks ja töötlemiseks on tänapäeval äärmiselt tähtis,
seega tuleb süsteemide nõuetekohane ja usaldusväärne toimimine tagada
nõuetekohaselt väljatöötatud ja kasutatavate kontrollimeetmete abil.
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Ungari kõrgeim kontrolliasutus paneb auditite käigus suurt rõhku andmekaitsele.
Kõrgeim kontrolliasutus viis aastatel 2011–2015 läbi põhjalikud andmekaitseauditid
ning avaldas 2017. aasta esimeses kvartalis aruande. Auditis käsitleti ka paralleelselt
koostöös EUROSAI IT-töörühmaga läbiviidud rahvusvaheliste auditite aspekte, mis olid
eelkõige seotud kehtivatele Euroopa Liidu direktiividele vastavusega.
Andmekaitseteemalise vastavusauditi läbiviimise eesmärk oli hinnata, kas Ungaris on
loodud andmekaitsealane õigus- ja tegevusraamistik ning kas peamised
andmehaldusorganisatsioonid täitsid andmete turvalise haldamise ja andmetöötluse
allhanke nõudeid. Auditis keskenduti eelkõige isikuandmete ja riiklike andmevarade
kaitsele.
Kõrgeim kontrolliasutus hindas auditi raames andmete haldamist kuues
andmehaldusorganisatsioonis (näiteks maksuamet, riigikassa, tervisekindlustus,
pensionite maksmine, haridusamet, isikuandmed ja aadressid, sõidukite ja
sõiduandmed ning kuritegevuse andmete haldamisega tegelevad haldusasutused) ning
ka andmekaitseameti ja infoturbeameti tegevust.
Auditis pöörati erilist tähelepanu andmehaldusorganisatsioonide volitustele, eriti
andmete kolmandatele isikutele edastamise korral. Andmete haldamise ja
andmetöötluse sisekontrolli auditi käigus hinnati ajakohaste, kohustusi, vastutust ja
pädevust puudutavate eeskirjade olemasolu, inimressursside juhtimist ja protsesse.
Seoses andmete haldamisel kasutatavate elektrooniliste süsteemidega hindas kõrgeim
kontrolliasutus nendega seotud turvameetmeid, sealhulgas füüsilise kaitstuse,
juurdepääsuõiguste, logimise, turvalisuse hindamise menetluste, süsteemide ja
teabevahetuse turvalisuse valdkondi ning organisatsiooni kui terviku salastatuse
taseme nõuetele vastavust.
Andmetöötluse allhanget auditeeriti sõlmitud lepingute alusel, uurides seda, kas
andmehaldusorganisatsioonid nõudsid andmetöötlusorganisatsioonidelt vastavalt
õigusaktide nõuetele andmetöötlustegevusega seotud nõuetele vastamist.

Auditileiud ja järeldused
Ungari kõrgeim kontrolliasutus leidis auditi alusel, et andmehaldusorganisatsioonide
andmehaldustegevusega seotud sise-eeskirjad tagasid vastavalt aastatel 2011–2015
kehtinud õigusaktide sätetele riikliku vara hulka kuuluvate riiklike andmevarade kaitse.
Vastutavad töötajad olid praktilises töös turvalisele andmehaldusele ja andmetöötluse
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allhankele kehtivaid nõudeid nõuetekohaselt kohaldanud. Andmete kolmandatele
isikutele edastamine toimus asjaomaste volituste raames ning kohustused ja õigused
olid selgelt piiritletud.
Mõnede vastutavate töötlejate puhul tuvastati, et elektrooniliste süsteemide ja terve
organisatsiooni salastatuse tase ei vastanud alati õigusaktide nõuetele, ent
vajakajäämiste ulatus ei mõjutanud oluliselt töödeldavate andmete turvalisust.
Andmehaldusorganisatsioonid kõrvaldasid vajakajäämised auditiaruandes toodud
soovituste alusel kõrgeima kontrolliasutuse poolt heaks kiidetud tegevuskavade
raames.
Paralleelselt koostöös EUROSAI IT-töörühmaga läbiviidud rahvusvahelise auditiga
seoses leidis kõrgeim kontrolliasutus, et Ungari andmekaitsealane seadusandlus oli
kooskõlas ELi kehtiva direktiiviga.
Kokkuvõtteks aitas Ungari kõrgeim kontrolliasutus andmekaitse auditeerimisega kaasa
heale valitsemisele ja riiklike andmevarade kaitsele.

Muud aruanded selles valdkonnas
Aruande pealkiri:

Aruanne – järelaudit – „Andmekaitseaudit – riigisisese
andmekaitseraamistiku ja teatud esmatähtsate andmete audit
rahvusvahelise koostöö raamistikus“

Hüperlink aruandele:

aruanne (ungari keeles)

Avaldamise kuupäev:

2020
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Madalmaad
Court of Audit

Elutähtsate veemajandusstruktuuride ja piirikontrolli
küberturvalisus Madalmaades
Avaldamise kuupäevad:

märts 2019 ja aprill 2020

Hüperlink aruannetele:

küberturvalisuse ja elutähtsate veemajandusstruktuuride
auditi aruande kokkuvõte (inglise keeles)
küberturvalisuse ja automaatse piirikontrolli auditi aruande
kokkuvõte (inglise keeles)

Auditi liik ja auditeeritud periood:
Auditi liik:

tulemusaudit

Auditeeritud periood:

2018–2020

Aruande kokkuvõte
Auditi teema
Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus otsustas 2018. aastal viia ühiskonna jaoks
elutähtsates sektorites läbi küberturvalisuse auditid. Ta nägi pikaajalisele keskvalitsuse
infoturbe nõuetele vastavuse auditeerimise kogemusele tuginedes lisandväärtust
poliitika ja meetmete praktikas toimimise tulemuslikkuse auditeerimises. Kaks esimest
auditeeritavat sektorit olid veemajandus ning automaatne piirikontrollisüsteem,
millest esimene on suuresti merepinnast madalamal paikneva riigi jaoks elutähtis ja
teine valiti seetõttu, et Amsterdami lennujaam Schiphol on rahvusvaheline sõlmpunkt
ning värav riiki.
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Taristu- ja veemajandusminister on nimetanud mitmed avaliku sektori ehitustööde ja
veemajanduse peadirektoraadi (auditeeritav asutus) hallatavad
veemajandusstruktuurid veevarude haldamise sektori „kriitilise tähtsusega osadeks“.
Paljud elutähtsate veemajandusstruktuuride tööd juhtivad arvutisüsteemid pärinevad
1980. ja 1990. aastatest, mil küberturvalisusega tavaliselt ei arvestatud. Need
süsteemid töötati esialgu välja eraldiseisvaks töötamiseks, ent need on järk-järgult
ühendatud suuremate arvutivõrkudega, näiteks kaugjuhtimise võimaldamiseks. See
suundumus on muutnud need süsteemid küberohtude suhtes haavatavamaks.
Kaitseminister ning justiits- ja julgeolekuminister vastutavad ühiselt Schipholi
lennujaamas Madalmaade piirivalvurite poolt läbiviidavate piirikontrollide eest.
Mõlemal ministeeriumil (auditeeritavad asutused) on IT-süsteemid, mida piirvalvurid
oma töös kasutavad. Need süsteemid on lennujaama tööks kriitilise tähtsusega ning
neid kasutatakse väga tundlike andmete töötlemiseks. See teeb neist huvitava
sabotaaži, spionaaži või piirikontrollide tulemuste muutmise eesmärgil läbiviidavate
küberrünnete sihtmärgi.
Auditite käigus uuriti, kuidas auditeeritavad olid valmis küberohtudega toime tulema ja
kas seda tehti tulemuslikult.
o

Auditiküsimused: kuidas auditeeritavad kaitsevad süsteeme küberohtude eest ja
ennetavad küberründeid?

o

kuidas auditeeritavad avastavad küberohte ja küberründeid?

o

kuidas auditeeritavad reageerivad küberründe olukorras?

Mõlema auditi üks keskne teema oli tulemuslikkus. Valged häkkerid tegid tihedas
koostöös auditeeritavatega tööd elutähtsate veestruktuuride ning ühe
piirikontrollisüsteemi kallal. Ütlematagi on selge, et kõigi testide käigus tehtud
tähelepanekute osas rakendati enne aruannete avaldamist meetmeid ning tehnilisi
üksikasju ei avalikustatud.
Kahe auditi peamine erinevus seisnes selles, et veemajandusstruktuuride auditis
keskenduti auditeeritava eesmärkide saavutamisele, piirikontrolli audit põhines aga
NIST-küberturvalisuse raamistikul.
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Auditileiud
Esiteks tuvastati mõlema auditiga, et auditeeritavad olid küberohtudest teadlikud ning
rakendasid juba selle küsimuse lahendamiseks professionaalset käsitlusviisi.
Veemajandusstruktuuride puhul ei teinud auditeeritav siiski piisavalt tõhusat tööd ei
tuvastamise ega reageerimise suhtes, et täita oma küberturvalisuse eesmärke.
Auditeeriv lõi siiski küberrünnete avastamiseks ja neile reageerimiseks
turvaoperatsioonide keskuse. 2017. aasta lõpuks seatud eesmärk tuvastada kõik
elutähtsate veemajandusstruktuuride vastu suunatud küberründed viivitamatult ei
olnud 2018. aasta sügiseks siiski veel saavutatud. See tähendas, et valitses oht, et
elutähtsate veemajandusstruktuuride vastu suunatud küberrünnet ei avastata või
avastatakse liiga hilja. Ühes kõnealuses struktuuris tehtud test näitas ka, et sellele oli
võimalik füüsiliselt ligi pääseda. Häkkerid pääsesid juhtimisruumi, kus nad olid üksi
koos turvamata tööjaamadega. Auditeeritav ei olnud koostanud ka stsenaariumit
küberründest tingitud kriisi puhuks ja ründele reageerimist puudutav teave oli
ebapiisav või seda ei ajakohastatud. Ajakohane teave võib olla kriisiolukorras kiireks ja
tõhusaks reageerimiseks äärmiselt oluline.
Seoses piirikontrollidega ei ole küberturvalisuse meetmed ei piisavad ega
tulevikukindlad. Esiteks tuli olulised piirikontrollisüsteemid ametlikult heaks kiita, enne
kui alustati tegevust kõigi küberturvalisuse meetmete rakendamise tagamiseks.
Audiitorid leidsid, et kolmest süsteemist kaks toimisid ka ilma heakskiiduta, mis
tähendab, et puudus tagatis, et vajalikke turvameetmeid oli rakendatud. Teiseks, üks
turvaoperatsioonide keskus küll toimis, ent ükski süsteemidest ei olnud sellega otse
seotud. Ehkki üldtaristu oli turvaoperatsioonide keskusega ühendatud, kaasnes sellega
siiski oht, et küberrünne jääb märkamatuks või avastatakse liiga hilja. Kolmandaks ei
viidud regulaarselt läbi turvateste. Tegelikult oli ainult ühte kolmest süsteemist varem
testitud ja vaid piiratud ulatuses. Peale selle selgus, nagu ka esimese auditi puhul, et
koostatud ei ole konkreetset stsenaariumit küberründe põhjustatud kriisi jaoks.
Valged häkkerid leidsid turvatesti käigus ühest süsteemist, mida ei olnud kunagi varem
testitud, mitu turvaauku. Neid turvaauke saaks pahatahtliku omavoliliselt tegutseva
omainimese abil kasutada küberründe algatamiseks, et saada süsteemis olevatele
andmetele juurdepääs, neid kopeerida või isegi muuta. Tulemused tõestasid
regulaarsete turvatestide tähtsust.
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Tehtud tähelepanekud on käimasoleva piirikontrolliprotsesside automatiseerimise
tõttu murettekitavad. Lähitulevikus hakkab aina suurem hulk piirikontrollisüsteeme
aina rohkem andmeid töötlema, kasutades selleks järjest enam ühendusi. See
suurendab küberrünnete ohtu, seepärast ei olnud kasutatud lahendus tulevikukindel.

Järeldused
Veemajandusstruktuuride puhul ei olnud auditeeritaval võimalik mõnede tähtsate
asjaolude tõttu küberturvalisuse tagamisel viimaseid samme astuda. Näiteks jäi
selgusetuks, kui kõrge oli ohu tase, mistõttu oli raske hinnata, kas rakendada
meetmeid või mitte ning kas eraldatud eelarve oli piisav. Detsentraliseeritud
veemajandusstruktuuride korral ei olnud küberturvalisuse eest vastutaval tsentraalsel
osakonnal ka volitusi vajalike küberturvalisuse meetmete rakendamiseks. Auditi
soovitusi järgiti selles küsimuses, mis aitas organisatsioonil edasi liikuda.
Piirikontrolli puhul ei olnud küberturvalisuse ebapiisaval tasemel selget põhjust. Auditi
käigus leiti, et olemas on täielikud ja üksikasjalikud küberturvalisuse alased menetlused
ja poliitika, piisavalt ekspertteadmisi ning oskustega töötajad. Seepärast keskenduti
auditi soovitustes peamiselt kõikvõimalike meetmete tegeliku rakendamise
tagamisele.
Mõlemale auditile sai osaks suur huvi parlamendi ja meedia poolt. Auditid suurendasid
teadlikkust elutähtsa taristu küberturvalisusest ning andsid auditeeritavatele teavet
selle kohta, kuidas oma küberturvalisust parandada. Tihe koostöö auditeeritavaga oli
hädavajalik tema olukorra täielikuks mõistmiseks ning küberturvalisuse uurimise ja
testimisega kaasnevate riskidega tegelemiseks.
Kavandatakse ka kolmandat samateemalist auditit. Madalmaade valitsuse infoturbe
tase on ka üks iga-aastase vastavusauditi tsükli tähtsatest elementidest. Madalmaade
kõrgeim kontrolliasutus on aastate jooksul täheldanud, et paljud ministeeriumid ei
vasta infoturbe meetmete osas nõuetele. Audiitorkoda kasutab praegu
küberturvalisuse auditite käigus saadud kogemusi oma infoturbe auditeerimise alase
tegevuse laiendamiseks, testides dokumentide ja poliitikaga tutvumise kõrval
meetmete tegelikku tulemuslikkust.
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Muud aruanded selles valdkonnas
Aruande pealkiri:

Staat van de rijksverantwoording 2019, 3. peatükk

Hüperlink aruandele:

aruanne (hollandi keeles)

Avaldamise kuupäev:

2020

Aruande pealkiri:

Digitaalse kaugtöö analüüs

Hüperlink aruandele:

aruanne (hollandi keeles)

Avaldamise kuupäev:

2020
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Poola
Najwyższa Izba Kontroli

Avalike ülesannete täitmiseks kasutatavate IT-süsteemide töö
turvalisuse tagamine
Avaldamise kuupäev:

2016

Hüperlink aruandele:

aruanne (poola keeles)

Auditi liik ja auditeeritud periood:
Auditi liik:

vastavusaudit

Auditeeritud periood:

2014–2015

Aruande kokkuvõte
Auditi teema
Auditi eesmärk oli hinnata, kas tähtsate avalike ülesannete täitmiseks ettenähtud
süsteemidesse kogutud andmeid hoiti auditeeritud üksustes turvaliselt. Audit hõlmas
kuut valitud tähtsaid avalikke ülesandeid täitvat institutsiooni. Pärast analüüsi
läbiviimist valiti igast institutsioonist üks oluline IT-süsteem, mida uuriti seejärel
üksikasjalikult. Auditi läbiviimisel kasutati COBITi (informatsiooni ja sellega seonduva
tehnoloogia kontrolli eesmärgid) meetodi versiooni 4.1.
Auditi aluseks oli 2015. aasta audit, mis käsitles Poola avalike asutuste küberturbe
ülesannete täitmist 67 ja mille tulemused olid viidanud süsteemsetele probleemidele.
2016. aasta audit näitas muuhulgas, et valitsus ei olnud auditi läbiviimise ajaks
rakendanud meetmeid IT-turbe tagamiseks riiklikul tasandil. Järeldati, et küberruumi
kaitsmisega seotud avaliku sektori asutuste tegevusi oli läbi viidud killustatult ning
süstemaatilise käsitlusviisita. Riigi tegevuse jaoks hädavajalike spetsiifiliste
IT-süsteemide konkreetsete turvastandardite tagamise tsentraalse korra puudumisel
67

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/
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püüti auditi käigus uurida, kas IT-süsteeme haldavad asutused, mis täitsid olulisi
avalikke ülesandeid, tagasid nende ülesannete täitmisel turvalisuse.
Teine küberturvalisusega seotud süsteemiaudit, „Küberturvalisus Poolas“, kiideti heaks
2019. aastal, ent selle tulemused on konfidentsiaalsed.

Auditiküsimused
Alleesmärgid jaotati kahe hindamisvaldkonna vahel, püüdes leida vastuseid
spetsiifilistele küsimustele.
IT-turbe toetamise vallas uuriti auditi käigus terve organisatsooni tasemel muuhulgas
seda, kas
o

rakendati IT-turbe juhtimise meetmeid;

o

rakendati IT-turbe tagamise kavasid;

o

toimus IT-turbe testimine, järelevalve ja seire;

o

IT turvaintsidendid olid määratletud;

o

IT-süsteemide haldamiseks kasutati krüptovõtmeid;

o

rakendati meetmeid pahavara eest kaitsmiseks ja selle avastamiseks ning
paikamist;

o

võrkude turvalisus oli tagatud.

Turbe toetamise vallas uuriti auditi käigus süsteemide tasemel muuhulgas, kas
o

hallati kasutajate identifitseerimisandmeid ja kontosid;

o

turvatehnoloogia ja tundlikud andmed olid kaitstud.

Auditileiud ja järeldused
Infoturbesüsteemi ettevalmistamise ja rakendamise tase ei kaitsnud IT-süsteemidesse
kogutud oluliste avalike ülesannete täitmiseks kasutatavaid andmeid vastuvõetaval
määral. Infoturbeprotsesside läbiviimine oli korrapäratu ja vastava menetluskorra
puudumise tõttu intuitiivne. Ainult ühes kuuest auditeeritud üksusest oli
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infoturbesüsteemi rakendatud ja tuleb märkida, et selle töös oli esinenud olulisi
rikkeid. Üheski auditeeritud üksuses peale ühe ei olnud IT-süsteemides töödeldava
teabe sobiliku turvalisuse tagamiseks tehtav töö veel piisavale tasemele jõudnud, sest
kuna töö oli alanud alles hiljuti, oli see alles esialgses järgus, mis hõlmas ka vajalike
ametlike aluste koostamist. See oli põhinenud lihtsustatud või mitteametlikul korral,
mis tugines heale tavale või IT-personali kogemustele.
Vastavalt metodoloogiale COBIT 4.1 jäi infoturbe haldamise protsessi küpsus
mitmesugustes auditeeritud üksustes skaalal 0–5, millel 5 tähistab kõige kõrgemat
taset, tasemete 1 (esialgne/ajutine) ja 3 (väljakujunenud) vahele.
Auditeeritud üksuste infoturbe eest vastutas turbekoordinaator, kes ei olnud aga
tegelikkuses terve protsessi haldamiseks piisavalt pädev. Tihti täitis kõiki ülesandeid ka
vaid üks inimene. Ehkki ametisse olid nimetatud spetsialistidest koosnevad
meeskonnad või olid sõlmitud lepingud asutuseväliste töövõtjatega, ei olnud läbi
viidud vajalikku analüüsi, et kontrollida osutatavate teenuste vastavust üksuse
turbevajadustele. Auditeeritud üksuste arusaamine IT-turbe tagamise vajadusest oli
killustatud ning piiratud. Andmeturvet peeti peamiselt IT-osakonna kohustuseks ja
valdkonnaks, mitte kõigi kohustuslikke ülesandeid täitvate organisatsiooniliste üksuste
kohustuseks, mis takistas oluliselt terve institutsiooni jaoks sidusa IT-turbe haldamise
süsteemide väljatöötamist.
Kui võrrelda infoturbe tagamise kohustuste täitmise kvaliteeti tervete
organisatsioonide ja valitud süsteemide osas, on selge, et teisel juhul oli kohustuste
täitmise kvaliteet parem. See võib olla tingitud praktiliste teadmiste ja keskastme
tehnilise personali kaasamise mõjust turbe tagamisele, avaliku halduse süsteemis aina
suuremal määral turustandarditel põhinevate äriotstarbeliste IT-süsteemide
kasutamisest või kõrgetasemelistest turbe tagamise lahendustest. Nende lahenduste,
varasemate kogemuste ning hea tava kasutamise abil oli võimalik säilitada piiratud
ressursside, korralduslike vajakajäämiste ja mittetoimiva regulatsiooni tingimustes
mitmesuguste süsteemide töös teatud turvalisuse tase. See ei saa aga olla eesmärgiks
seatav lahendus, kuna ohutaseme dünaamilise suurenemise ajastul ei tohi
IT-süsteemide turvalisust rajada meetmetele, mida hallatakse ebakorrapäraselt ja
ainult vahetute probleemide lahendamiseks.
Auditi kokkuvõte
Kõigile avaliku sektori üksustele kehtivad üldised IT-turbe alased soovitused ning
nõuded tuleb välja töötada ja neid rakendada tsentraalsel tasandil. Tarvis on
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süsteemset lahendust, mille puhul IT-turbe auditite tulemused avalikustataks viisil, mis
annab kodanikele juurdepääsu teabele avaliku sektori asutuste üksuste tegevuse
kohta, piirates samas juurdepääsu teabele, mis käsitleb töödeldava teabe turvalisuse
tagamiseks kasutatavaid meetmeid ja meetodeid.

Muud aruanded selles valdkonnas
Aruande pealkiri:

Infoturbe piirkondlike asutuste poolne juhtimine

Hüperlink aruandele:

aruanne (poola keeles)

Avaldamise kuupäev:

2019

Aruande pealkiri:

Küberturvalisus Poolas (salastatud teave)

Hüperlink aruandele:

Ei ole avalikult kättesaadav

Kinnitamise kuupäev:

2019

Aruande pealkiri:

Podlaasia vojevoodkonna kohaliku omavalitsuse meetmed
IT-süsteemide turve tagamiseks

Hüperlink aruandele:

aruanne (poola keeles)

Avaldamise kuupäev:

2018

Aruande pealkiri:

Laste ja noorte küberkiusamise ennetamine ja selle vastu
võitlemine

Hüperlink aruandele:

aruanne (poola keeles)

Avaldamise kuupäev:

2017

Aruande pealkiri:

Avaliku sektori asutuste küberturvalisuse ülesannete täitmine
Poolas

Hüperlink aruandele:

aruanne (poola keeles)

Avaldamise kuupäev:

2015

III OSA. Kõrgeimate kontrolliasutuste aruannete
kokkuvõte

84

Aruande pealkiri:

Infosüsteeme, elektroonilist teabevahetust ja riiklikku
koostalitlusvõime raamistikku puudutavate valitud nõuete
rakendamine mõnede ringkonna õigustega kohalike
omavalitsuste ja linnade näitel

Hüperlink aruandele:

aruanne (poola keeles)

Avaldamise kuupäev:

2015
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Portugal
Tribunal de Contas

Portugali biomeetrilise passi audit
Avaldamise kuupäev:

2014

Hüperlink aruandele:

aruanne (portugali keeles)

Auditi liik ja auditeeritud periood:
Auditi liik:

tulemusaudit

Auditeeritud periood:

2013

Aruande kokkuvõte
Auditi teema
Portugali biomeetrilise passi toimimise auditi eesmärk oli kontrollida selle andmist,
väljastamist ja kasutamist toetavate infosüsteemide tõhusust, eelkõige reisijate
automaatsel kontrollimisel Portugali piiridel biomeetriliste andmete lugemise teel 68.
Auditi peamised eesmärgid olid:
o

kontrollida vastavust ELi ja rahvusvahelistele õigusaktidele ja rahvusvahelistele
biomeetriliste passide andmist, väljastamist ja kasutamist reguleerivatele
standarditele ning suunistele, sealhulgas riikliku õigusraamistiku piisavust;

o

uurida oluliste, biomeetrilise passi olelusringiga seotud protsesside
tulemuslikkust, eelkõige seoses biomeetriliste passide andmise, väljastamise ja
kasutamisega;

68

Viitame Frontexis (Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet) kasutatavatele automaatsetele
piirikontrollisüsteemidele.
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uurida infosüsteemide toimimise kriitilise tähtsusega aspekte, eelkõige
biomeetriliste passide infosüsteemidega seotud turvanõuete täitmist.

Tähtsamad riskivaldkonnad olid järgmised:
o

füüsiliste varade ja/või elektroonilise teabe kadu/vargus;

o

konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine;

o

nõuetele vastavusega seotud risk (õiguslikele või regulatiivsetele nõuetele
mittevastavus).

Auditeeritud periood: 1. jaanuar 2013 kuni 31. detsember 2013 (vajaduse korral
võidakse algusaega ettepoole tuua ja lõpuaega pikendada).

Auditileiud ja järeldused
Portugali biomeetriline pass hõlmab kolme kategooriat: tavaline 69, diplomaatiline ja
eripass. Olemas on ka välismaalase pass, millega antakse piiratud õigused.
Süsteemi kuulub mitu taotlusi vastuvõtvat ja mitu andmete kogumisega tegelevat
üksust ja passe andvat asutust, ent ainult üks väljastaja (kes tegeleb tootmise,
isikustamise ja tarnega).
Protsessis osaleb mitu eri üksust (biomeetrilise passiga seotud üksused). Järgmised
kaks üksust koguvad andmeid ning annavad passe:
o

Portugali mandriosa: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)70 ja Instituto dos
Registos e do Notariado (IRN) registriteenused 71;

69

Umbes 99% kõigist.

70

Immigratsiooni- ja piirivalveamet.

71

Registriamet ja notar (ainult vastuvõtmine).
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o

Assooride72 ja Madeira autonoomsed piirkonnad: Vice-Presidência do Governo
Regional’i 73 valitsusalas osutatavad teenused; välismaal: Portugali saatkonnad;

o

Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A. (INCM)74 väljastab passe ja toimetab
need saajatele.

Olulisemad protsessid toimuvad peamiselt SIPEPi (Portugali passide väljastamiseks
kasutatav tsentraalselt hallatav taotlemissüsteem) toel. SIPEP võimaldab Portugali
biomeetriliste passide andmisega seotud vajalikku teavet salvestada, säilitada,
töödelda, valideerida ja esitada, käivitab INCMi poolt läbiviidava kohandamise
protsessi ning tagab vastastikuse ühenduse teiste süsteemirakendustega,
koordineerides kõigi kogutavate andmete füüsilises ja logistilises registreerimises
osalevate üksuste tegevust.
Biomeetrilise passiga seotud üksuste organisatoorne struktuur võimaldab neil täita
Portugali biomeetriliste passidega seotud eesmärke. Süsteem sõltub passide
taotlemise ja vastuvõtmise tasemel märkimisväärselt inimressurssidest. SIPEP hõlmab
aga mitut automaatset töötlemisfunktsiooni ja valideerimiseks tehtavaid kontrolle.
Kuna protseduuridega on tagatud kontrollifunktsioonid ja andmete muutmine, mis
saab osaliselt toimuda iseseisvalt, ilma inimese sekkumiseta, on SIPEPil väga tähtis
mõju korralduse ja infosüsteemi osas, eelkõige seoses i) standardite, protsesside ja
vajalike andmete mõistmise ja määratlemisega ning ii) infosüsteemi nõuete
määratlemisega.
Andmete kogumise protsessi tõhususe ja tulemuslikkuse tagab SIPEPi koostoime teiste
infosüsteemidega75, mis toimub vastavalt õigusaktidega sätestatule.
Loodud on IT-tegevuste (juhtimine, arendamine ja omandamine, IT-operatsioonid,
talitluspidevus ja katastroofidest taastumine, infoturve) üldise ohje raamistik, ehkki

72

Ja Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I. P. (RIAC)
(Moderniseerimise ja Kodanikele Osutatavate Teenuste Kvaliteedi Agentuur)
teeninduspunktid, avaliku sektori asutus (ainult vastuvõtmine).

73

Piirkondliku omavalitsuse asepresident.

74

Ametlik trüki- ja valukoda, avaliku sektori ettevõte.

75

Need infosüsteemid on: SEFi integreeritud infosüsteem (SIISEF); Schengeni infosüsteemi
siseriiklik osa; isikukoodide andmebaas ja karistusregister.
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seda ei ole ulatuslikult dokumenteeritud, ning see tagab SIPEPi süsteemi arendamise,
toimimise, haldamise ja töös hoidmise.
Tegevust iseloomustavad näitajad (2013):
o

anti umbes 500 000 Portugali biomeetrilist passi, millest umbes 63% andis SEF,
33% Portugali saatkonnad ja 4% piirkondlikud omavalitsused;

o

Portugali biomeetriliste passide väljastamisest saadud tulu oli kokku umbes
37 miljonit eurot, mis laekus peamiselt INCMile (43%), SEFile (32%) ja Ministério
dos Negócios Estrangeiros’ile (MNE)76 (17%).

2013. aastal SIPEPis läbi viidud testid ei kinnitanud õigusaktidega kehtestatud
maksimaalse tarneaja nõudele (taotluse esitamise kuupäevast Portugali biomeetrilise
passi väljastamiskohas kättesaadavaks saamiseni) vastavust, sest väljastamiskohas ei
registreeritud tegelikku väljastamise kuupäeva alati õigeaegselt.
SEF, MNE, RIAC ja INCM tegid biomeetriliste andmete ja allkirjade kogumise seadmete
(kioskid) ning automatiseeritud piirikontrollisüsteemide seadmete soetamiseks,
IT-süsteemide, -teenuste ja tehnilise abi ostmiseks ja töös hoidmiseks kokku 11 miljoni
euro suuruses summas investeeringuid, millest suurim osa tuli SEFilt.
Enne Portugali biomeetriliste passide kasutusele võtmist maksis (mittebiomeetriline)
Portugali pass 22,44 eurot; tavaline (biomeetriline) Portugali pass maksis 2006. aastal
60 eurot, 2011. aastal tõusis selle hind aga 65 eurole.
Portugali biomeetriliste passide taotlused
Biomeetriliste passide taotlusi töötlevad pädevad teenistused, kes võtavad vastu
taotlusdokumendid, võtavad taotlejatelt biograafilised ja biomeetrilised andmed,
koguvad tasusid ning annavad hiljem väljastatud passi üle.
Alussüsteem (SIPEP) valideerib virtuaalsete kontrollide ja teiste infosüsteemidega (nt
isikukoodide andmebaasiga) ristkontrolli abil andmete õigsuse ja kvaliteedi, et tagada
taotluse nõuetele vastavus ning sobivus Portugali biomeetrilise passi andmiseks ja
väljastamiseks.

76

Välisministeerium.
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Protsessiga seotud olekumuutused registreeritakse logifailides, mis tagab tehingute
auditeeritavuse, usaldusväärsuse ja nende salgamatuse.
Andmekogumisasutuste (Portugalis ja välismaal asuvad) ning SEFi vaheline
andmeedastus toimub VPNi (virtuaalne privaatvõrk) kaudu, mida kasutatakse vastavalt
SEFi ohjatavatele volitustele juurdepääsu haldamise alusel77.
Tavalise Portugali biomeetrilise passi taotlust töödeldakse teisiti, kui selle on esitanud
piiratud või kitsendatud õigustega isik, sealhulgas i) isik, kes ei saa oma õigusi kasutada
(alaealine, teovõimeline või keelatud isik); ii) isik, kelle õigused on piiratud kohtulikult
või politsei poolt (kriminaalkaristus, lahendamata kohtuasi või on dokumendid ära
võetud); või iii) juhul, kui teise biomeetrilise passi taotleja tugineb taotlemisel riiklikule
või õigustatud huvile.
Portugali biomeetrilise passi andmine
Tavalise Portugali biomeetrilise passi andmise otsus võib olla:
o

automaatne ‒ taotlus kiidetakse SIPEPi taotlussüsteemi poolt automaatselt heaks
pärast taotleja isiku tuvastamist ning kriminaalkaristuse puudumise
(kontrollitakse ristkontrolli teel IRNi isikukoodide andmebaasi ja karistusregistriga)
ja lahendamata kohtuasjade puudumise korral. See toimub ainult SEFis, Portugali
mandriosas töödeldavate passitaotluste puhul78;

77

SIPEP on (interneti teel) riiklikul/piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil juurdepääsetav
teenistustele, mis asuvad Portugali mandriosas, Assooride ja Madeira autonoomsetes
piirkondades või välismaal (Portugali saatkonnad).

78

See on rakendussüsteemi SIPEP automaatne funktsioon taotluse (välja arvatud teise
biomeetrilise passi väljastamise korral) heakskiitmiseks (kinnitamiseks), kui selle on
esitanud täisealine, kehtivat isikut tõendavat dokumenti omav kodanik, kes ei ole kaasatud
lahendamata kohtuasjadesse, kantud keelatud isikute nimekirja ega passi väljastamiseks
kõlbmatuks tunnistatud. Umbes 60% SEFi antud tavalistest passidest läbis automaatse
valideerimise ja taotluse rahuldamise otsus tehti samuti automaatselt, ülejäänud puhkudel
viis Direção Central de Imigração e Documentação (DCID) läbi uurimise ning kinnitas
taotluse heaks.
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eraldi aktsepteerimine/heakskiit on vajalik, kui taotluse võtab vastu mõni teine
üksus (piirkondlik omavalitsus või saatkond) või SEFi puhul siis, kui see ei vasta
taotluse automaatse heakskiitmise nõuetele79.

Portugali biomeetrilise passi väljastamine
Portugali biomeetrilise passi väljastamise eest, mis hõlmab passi tootmist, isikustamist
ja tarnet, vastutab INCM. Kui SIPEPis registreeritakse biomeetrilise passi üleandmine,
määratakse passi olekuks „kehtiv“.
Biomeetriliste passide hinnad varieeruvad sõltuvalt vajalikust teenustasemest. SIPEP
peab teenustaseme mõõtmiseks arvestama biomeetrilise passi tegeliku üleandmise
kuupäevaga.
Biomeetrilise passi toimetab kohale lepinguline transporditeenuse osutaja.
Portugali biomeetriliste passide kehtetuks muutumine
Kui taotleja annab üle oma eelmise, veel kehtiva biomeetrilise passi, tuleb pass selle
edasise kasutamise vältimiseks blokeerida. Passi olekuks määratakse SIPEPi
rakendussüsteemis „kasutamiskõlbmatu“.

79

Eriti taotlejate puhul, kellel ei ole võimalik oma õigusi kasutada (alaealised, teovõimeta või
keelatud isikud), isikute puhul, kellele dokumendi väljastamine on kohtulikult või politsei
poolt piiratud, või teise biomeetrilise passi korral isikute puhul, kelle taotlusi vaatab
juhtumipõhiselt üle DCID.
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Soome
Valtiontalouden tarkastusvirasto

Küberkaitsekorraldus
Avaldamise kuupäev:

2017

Hüperlink aruandele:

aruanne (soome keeles)

Auditi liik ja auditeeritud periood:
Auditi liik:

tulemusaudit

Auditeeritud periood:

2016–2017

Aruande kokkuvõte
Auditi teema
Auditi eesmärk oli uurida, kas keskvalitsuse küberkaitse oli korraldatud maksimaalselt
tulemuslikul ja kulutõhusal viisil. Auditis keskenduti sellele, kuidas keskvalitsus
küberturvalisust korraldab ja haldab. Auditi tulemusi saab kasutada valitsuse
küberturvalisuse tulemuslikkuse ning tõhususe arendamiseks. Audit viidi läbi
ajavahemikus 22. septembrist 2016 kuni 4. septembrini 2017. Järelaudit viidi läbi
2019. aasta sügisel. Järelauditi raames uuris kõrgeim kontrolliasutus auditi tulemuste
ja soovituste osas rakendatud meetmeid.
Auditeeritud üksuste seas olid keskvalitsuse küberkaitse eest vastutavad asutused
(peaministri büroo, rahandusministeerium ja transpordi- ja
kommunikatsiooniministeerium) ning tsentraliseeritud küberkaitse alaste ülesannete
ning keskvalitsuse tsentraliseeritud IT-teenuste osutamise eest vastutavad asutused
(Soome Transpordi- ja Kommunikatsiooniameti Riiklik Küberturvalisuse Keskus,
valitsuse IKT keskus Valtori, Digitaal- ja Rahvastikuandmete Teenuste Amet). Hinnati ka
suuniste tulemuslikkust, uurides selleks elektroonilisi teenuseid osutavaid
keskvalitsuse üksusi (Digitaal- ja Rahvastikuandmete Teenuste Amet, Soome
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Transpordi- ja Kommunikatsiooniamet Traficom, Riiklik Täitevasutus ja selle
järelevalveasutus justiitsministeerium ning justiitsministeeriumi IKT-teenuste keskus).

Auditiküsimused
Küberturvalisuse korralduse auditi läbiviimisel kasutati järgmisi auditiküsimusi:
o

kas auditeeritav üksus võttis küberturvalisuse korraldamisel piisavalt arvesse
majanduslikku aspekti?

o

kas auditeeritava üksuse olukorrateadlikkus küberturvalisuse vallas toetab
küberturvalisuse süsteeme?

o

kas auditeeritava üksuse võime reageerida küberrikkumistele on piisav?

Auditi teema, küberkaitse korraldus, kuulus Soome kõrgeima kontrolliasutuse
aastateks 2016–2020 kehtestatud auditeerimise kava laiema teema „Infoühiskonna
töökindluse tagamine“ alla. Keskvalitsuse rahaliste vahendite tähtsusest lähtudes võib
auditi teema olla põhjendatud teenustes esinevate häirete ja andmetega seotud
rikkumistega kaasnevate probleemidega ning madala küberturvalisuse taseme
negatiivsete mõjudega äritegevusele. Audit viidi läbi paralleelselt auditiga teemal
„Elektrooniliste teenuste töökindluse juhtimine“, mis kuulub sama laiema teema alla.
Auditi tähtsamate materjalide hulgas olid dokumendid ning vestlused kõnealuse
tegevuse eest vastutavate asutustega.

Auditileiud ja järeldused
Soome küberjulgeoleku strateegias on määratletud tähtsamad eesmärgid ja meetmed
küberkeskkonda mõjutavate probleemide lahendamiseks ning selle toimimise
tagamiseks. Küberturvalisuse strateegiat püütakse ellu viia rakenduskava kaudu ning
selle edenemist hinnatakse igal aastal. Julgeolekukomitee on kaitseministeeriumi
juures töötav koostööorgan, mis teeb küberturvalisuse strateegia elluviimise üle
järelevalvet ja koordineerib seda.
Küberturvalisuse tõhus korraldamine eeldab riskijuhtimist, mille edukuse tagamiseks
on vaja tõhusaid juhtimisstruktuure ja korda, millega integreeritakse riskijuhtimine
kõigi organisatsiooni tasandite tegevusse. Nagu paljud teised riigid, ei suuda Soome ja
selle keskvalitsus end ise küberkaitse ressurssidega varustada. Euroopa Liidu õigusaktid
on aja jooksul laienenud ning siduvamaks muutunud. Soome valitsussektoris on
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vastutus küberkaitse eest detsentraliseeritud ja iga juriidiline isik vastutab oma
küberkaitse eest ise. Võimalike küberrikkumiste iseloomu, ulatuse ja rakendamisega
seotud kohustuste jaotus keskvalitsuses on keerukas.
Selle keerukuse tõttu võidakse anomaaliale reageerida liiga aeglaselt ja rahaliste
vahendite nappus on piiranud Soome küberturvalisuse strateegia rakendamist.
Kõrgeim kontrolliasutus tegi auditi tulemuste alusel järgmised järeldused ja esitas
järgmised keskvalitsuse küberturvalisuse korraldust puudutavad soovitused.
Ulatuslike küberrikkumiste operatiivset lahendamist ei olnud kirjeldatud
Ulatuslike küberrikkumiste operatiivse lahendamise kavandamine ja vastavate
kohustuste jaotus võivad aidata rikkumistele kiiremini reageerida, tegevust piisavalt
koordineerida ning vastumeetmete rakendamiseks ressursse eraldada. Praeguses
töömudelis vastutab iga asutus ise oma küberkaitse eest. Piisavad teadmised
küberkaitsest aga puuduvad, mis takistab küberkaitse tagamist asutusesiseselt või
allhanke teel.
Kõiki küberturvalisuse strateegia eesmärke ei olnud saavutatud
Soome küberturvalisuse strateegia rakenduskava oli küberkaitse olukorda parandanud.
Mõned esimese rakenduskava eesmärkidest olid jäänud saavutamata, sest tegevuste
rakendamise ulatus varieerus asutuste lõikes ja seda ei olnud võimalik tsentraliseeritult
suurendada. Uus rakenduskava hõlmas ainult tegevusi, millega tegelemise kohustuse
olid pädevad asutused ja teised osalejad endale võtnud. Võetud kohustused ja
kasutatavad ressursid olid omavahel seotud.
Küberturvalisuse rahastamise lahenduste piisavus jäi ebaselgeks
Erinevused küberkaitse arendamises olid osaliselt tingitud erinevustest
organisatsioonide käsutuses olevate, arendamiseks kasutatavate vahendite summast.
Riigieelarve koostamist reguleerivates õigusaktides ega selle koostamise protsessi
käigus ei määratletud menetlusi, millega tagada, et raha eraldatakse kõige
tähtsamatele küberkaitse eesmärkidele. Asutused ja institutsioonid eraldasid oma
eelarvetes küberturvalisusele vahendeid vastava asutuse või institutsiooni
tegevuskulude üldosa raames. Soome küberturvalisuse strateegias kirjeldatud
meetmeid rakendati ainult sellises ulatuses nagu eraldatud vahendid võimaldasid.
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Küberkaitsega tuleks arvestada ka IKT korralduse muutmisel
Keskvalitsuse IKT korralduses tehtud muudatused avaldasid mõju ka küberkaitse
korraldusele. Valtori-poolne tsentraalne küberturvalisuse arendamine oli osutunud
keeruliseks. Küberkaitse praktiliste menetluste piisavuse hindamisel ning uue korra
rakendamisel esines vajakajäämisi.
Olukorrateadlikkust küberturbetoimingutest tuleks suurendada
Riigiülese olukorrateadlikkuse küberturbest tagas Küberturvalisuse Keskus. Auditi
läbiviimise ajal puudus kohustus teavitada keskust küberrikkumistest.
Valitsusasutustelt rikkumistest teavitamise nõudmine parandaks olukorda, samuti
parandaks seda küberrikkumiste avastamise tsentraliseeritud menetluste ulatuse
suurendamine.
Ülaltoodu alusel soovitas kõrgeim kontrolliasutus rahandusministeeriumil määrata
kindlaks ulatusliku operatiivjuhtimise mudeli keskvalitsuse IKT-teenuseid puudutavate
küberintsidentide puhuks ja seda rakendada. Rahandusministeerium peaks ka välja
selgitama, kuidas saab arvestada teenuste küberturvalisusega teenuste rahastamisel
nende olelusringi jooksul, ning parandama juhendavate asutuste operatiivset
olukorrateadlikkust, et teavitada Küberturvalisuse Keskust küberrikkumistest. Valtoril
soovitati parandada küberturvalisuse menetluste rakendamist, hindamist ja
arendamist ning küberrikkumiste avastamist.
Järelauditi raames uuriti, kuidas auditi käigus antud soovitusi oli rakendatud. Kõrgeima
kontrolliasutuse hinnangul ei olnud rahandusministeerium kui soovituste rakendamise
eest vastutav pädev asutus tehtud soovitustele reageerimiseks piisavalt meetmeid
rakendanud. Soome küberturvalisuse olukorda oli aga parandatud ka
rahandusministeeriumi kõrval teiste asutuste poolt meetmete rakendamise teel.
Alanud oli muutus küberturvalisuse strateegilise juhtimise üleviimiseks
küberturvalisuse direktorit käsitleva mudeli kasutamisele. Valitsus suurendas
2020. aasta eelarveettepanekus küberturvalisuse tugevdamisel tähtsat rolli täitvatele
tsentraalsetele valitsusasutustele eraldatavaid vahendeid. Valtori võttis ka kõrgeima
kontrolliasutuse soovitustele vastavaid meetmeid. Kokkuvõtteks arvas kõrgeim
kontrolliasutus, et rakendamata soovituste tõttu oli vajalik järelaudit. Küberturvalisuse
korralduses ja digitaalses töökeskkonnas toimuvad muutused ja nendega seotud riskid,
samuti küberturvalisuse tähtsus keskvalitsuse rahaliste vahendite haldamises ning
ühiskonnas õigustasid valdkonnas täiesti uue auditi läbiviimist.
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Rootsi
Riksrevisionen

Iganenud IT-süsteemid – tulemusliku digiülemineku takistus
Avaldamise kuupäev:

2019

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)
aruanne (rootsi keeles)

Auditi liik ja auditeeritud periood:
Auditi liik:

tulemusaudit

Auditeeritud periood:

2018–2019

Aruande kokkuvõte
Auditi teema
Tegevuse jaoks kriitilise tähtsusega, kuid iganenud IT-süsteemidega kaasneb suur
tõhususega seotud risk, sest organisatsioonid on sunnitud pelgalt süsteemi töös
hoidmiseks proportsionaalselt rohkem ressursse kulutama. Seepärast on alust arvata,
et iganenud IT-süsteemid viitavad suurele avaliku sektori rahaliste vahendite ebaõige
kasutamise ohule. Need viitavad ka asutuse innovatsioonivõimega seotud
probleemidele seoses uute IT-süsteemide arendamisega. Iganenud IT-süsteemid ei
põhjusta aga vaid ühele asutusele riske, vaid ühe asutuse probleemid võivad
põhjustada tõsiseid tagajärgi selle võimele koordineerida tegevust teise asutuse või
erasektori sidusrühmaga. Iganenud IT-süsteemid tekitavad riske ka andmeturbe
seisukohast.
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Peamine audititeema, auditiküsimused ja kontekst
Auditi eesmärk oli uurida, kas keskvalitsuse halduses kasutatakse iganenud
IT-süsteeme, ja hinnata, kas valitsus ning asutused olid rakendatud sobivaid meetmeid,
et need süsteemid ei saaks tõhusa digiülemineku takistuseks. Auditiküsimused olid
järgmised:
o

kas asutused on võtnud sobivaid meetmeid iganenud IT-süsteemidega seotud
probleemidega tegelemiseks?

o

kas valitsus on võtnud sobivaid meetmeid iganenud IT-süsteemidega seotud
probleemidega tegelemiseks?

Auditileiud ja järeldused
o

Audit näitas, et paljudes valitsusasutustes oli iganenud IT-süsteeme. Lisaks oli
paljudes asutustes vähemalt üks iganenud IT-süsteem, mis oli tegevuse jaoks
kriitilise tähtsusega. Rootsi kõrgeima kontrolliasutuse andmetel on see uus teave
ja keegi ei olnud varem selle keskvalitsuse halduses esineva probleemi ulatusest
teadlik. Umbes 80% asutustest väitsid, et vähemalt ühes nende tegevuse jaoks
kriitilise tähtsusega süsteemis vajaliku andmeturbe taseme säilitamine oli nende
jaoks raske. Rohkem kui iga kümnes asutus vastas, et see kehtis kõigi või enamiku
kohta nende süsteemidest.

o

Suur osa uuritud asutustest ei lähenenud IT-toe nõuetekohasele arendamisele ja
haldamisele õigesti. Nad ei kasutanud olemasolevaid tegevuse arendamise
vahendeid, et teha kindlaks, kuidas IT-tuge põhitegevustega seotud eesmärkide
saavutamisel kõige paremini ära kasutada. Seega ei olnud suures osas
auditeeritud asutustest nende strateegiate, tööprotsesside ja süsteemide vahelisi
seoseid üldsõnaliselt kirjeldatud. See tähendas omakorda, et neil oli keeruline
analüüsida ja mõista, kuidas muutused mõjutasid organisatsiooni eesmärke, ning
seetõttu oli raskem määrata soovitud tulevikuolukorda.

o

Rohkem kui pooled asutustest ütlesid, et nad ei kasutanud heakskiidetud mudelit
oma IT-süsteeme puudutavate otsuste tegemisel süsteemi arendamise etapist
kuni järkjärgulise kasutusest kõrvaldamiseni, mida nimetatakse tavaliselt
olelusringi juhtimiseks. Rootsi kõrgeima kontrolliasutuse hinnangul tähendas see,
et olelusringi juhtimist ei kasutatud struktureeritud ja metoodilisel viisil. Puudusi
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esines ka riskide hindamisel ning asutuste nõuetekohaseks otsuste tegemiseks
vajalikul IT-kulude üksikasjalikul kirjeldamisel.
o

Peaaegu 60%-l asutustest ei olnud süsteemiarenduse olelusringi kavasid mitte
ühegi süsteemi jaoks peale ühe või mõne süsteemi, mis on tegevuse jaoks kriitilise
tähtsusega. Olelusringi kavade ja teiste planeerimisdokumentide puudumine
paljudes asutustes ning vajakajäämised tegelikult toimuvas olelusringi hindamises
tähendasid, et asutusi ei saanud pidada üldiselt asutusteks, kes on kujundanud
teadliku ja selge seisukoha oma oma IT-süsteemide suhtes.

o

Rootsi kõrgeima kontrolliasutuse hinnangul ei olnud kaasatud ministeeriumitel ja
seega ka valitsusel iganenud IT-süsteemide olemasolu ega selle tagajärgede kohta
piisavalt teadmisi.

Kokkuvõtlikult järeldati, et auditi läbiviimise ajal ei olnud enamik asutustest veel
iganenud IT-süsteemidega seotud probleemide lahendamisega tulemuslikult toime
tulnud. Rootsi kõrgeima kontrolliasutuse hinnangul oli see probleem nii tõsine ja
ulatuslik, et takistas riigi haldussüsteemi tõhusa digiülemineku jätkumist. Audit näitas
ka, et valitsusel ei olnud piisavalt teadmisi sellest, et iganenud IT-süsteemidega
kaasnevad probleemid, ega nende probleemide tagajärgedest. Valitsus ei olnud ka
rakendanud meetmeid iganenud IT-süsteemide probleemiga otsesemalt tegelemiseks.
Rootsi kõrgeima kontrolliasutuse hinnangul ei saanud seega öelda, et valitsus on
võtnud probleemide vähendamise või kõrvaldamise tagamiseks piisavaid meetmeid.
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Muud aruanded selles valdkonnas
Aruande pealkiri:

Ettevõtte asutamise lihtsamaks muutmine – valitsuse
jõupingutused digiprotsessi edendamiseks (RiR 2019:14)

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)
aruanne (rootsi keeles)

Avaldamise kuupäev:

2019

Aruande pealkiri:

Avaliku halduse digiüleminek – lihtsam, läbipaistvam ja
tulemuslikum haldus (RiR 2016:14)

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)
aruanne (rootsi keeles)

Avaldamise kuupäev:

2016

Aruande pealkiri:

Infoturvalisuse alane töö üheksas asutuses (RiR 2016:8)

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)
aruanne (rootsi keeles)

Avaldamise kuupäev:

2016

Aruande pealkiri:

Küberkuritegevus – politsei ja prokurörid võivad tegutseda
tõhusamalt (RiR 2015:21)

Hüperlink aruandele:

aruande kokkuvõte (inglise keeles)
aruanne (rootsi keeles)

Avaldamise kuupäev:

2015
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Euroopa Liit
Euroopa Kontrollikoda

Infodokument: „ELi küberturvalisuse poliitika tõhusust
mõjutavad probleemid“
Avaldamise kuupäev:

2018

Hüperlink aruandele:

aruanne (23 keeles)

Auditi liik ja auditeeritud periood:
Auditi liik:

poliitika läbivaatamine

Auditeeritud periood:

aprillist kuni septembrini 2018

Aruande kokkuvõte
Ülevaate teema
Käesolev infodokument ei ole auditiaruanne ning selle eesmärk oli anda ülevaade ELi
keerukast küberturvalisuse poliitikamaastikust ja kirjeldada selle poliitika tõhusa
rakendamise ees seisvaid peamisi ülesandeid. See hõlmab võrgu- ja infoturvet,
küberkuritegevust, küberkaitset ja desinformatsiooni.
Kontrollikoja analüüs põhines avalikult kättesaadavatel ametlikel dokumentidel,
kirjalikel seisukohavõttudel ja kolmandate isikute koostatud aruannetel. Kohapealne
töö tehti ajavahemikus aprillist septembrini 2018 ning infodokumendi koostamisel
võeti arvesse kuni detsembrini 2018 toimunud sündmusi. Lisaks viis kontrollikoda läbi
küsitluse liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste seas ning vestles ELi
institutsioonide oluliste sidusrühmade ja erasektori esindajatega.
Küberturvalisuse jaoks puudub standardne määratlus. Üldiselt hõlmab see kõiki
kaitsemeetmeid ja samme, mida võetakse selleks, et kaitsta infosüsteeme ja nende
kasutajaid volitamata juurdepääsu, rünnete ja kahju eest, et tagada andmete
konfidentsiaalsus, terviklus ja käideldavus. Küberturvalisus hõlmab küberintsidentide
ennetamist, avastamist, neile reageerimist ja nende tekitatud kahju kõrvaldamist.
Intsidendid võivad olla kavandatud või mitte ning need võivad ulatuda näiteks teabe
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juhuslikust avalikustamisest ettevõtete ja elutähtsa taristu vastu suunatud rünnete,
isikuandmete varguse ja isegi demokraatlikesse protsessidesse sekkumiseni.
ELi poliitika nurgakivi on 2013. aasta küberturvalisuse strateegia. Selle eesmärk on
muuta ELi digitaalne keskkond kõige turvalisemaks maailmas, kaitstes samal ajal
põhiväärtusi ja -vabadusi. Sellel on viis järgmist põhieesmärki: i) suurendada
kübervastupidavusvõimet; ii) vähendada küberkuritegevust; iii) arendada
küberkaitsepoliitikat ja küberkaitsevõimet; iv) arendada tööstuslikke ja tehnoloogilisi
küberturvalisuse ressursse ning v) luua rahvusvaheline küberruumipoliitika, mis on
kooskõlas ELi põhiväärtustega.

Auditileiud
Halba ettevalmistust küberründe vastu oli raske kvantifitseerida, sest puuduvad
usaldusväärsed andmed. Küberkuritegevuse tekitatud majanduslik kahju kasvas
aastatel 2013–2017 viis korda, tabades valitsusi ja ettevõtteid olenemata nende
suurusest. Nimetatud suundumust kajastab ka prognoos, mille kohaselt suurenevad
kübervaldkonna kindlustusmaksed 2018. aasta 3 miljardilt eurolt 2020. aastaks
8,9 miljardi euroni. Kuigi 80% ELi ettevõtetest puutus 2016. aastal kokku vähemalt ühe
küberturvalisuse intsidendiga, tunnistatakse riske endiselt murettekitavalt vähe. 69%-l
ELi ettevõtetest on oma küberohtudest vaid väga algeline arusaam või puudub see
üldse ning 60% ettevõtetest ei ole kunagi hinnanud küberohtudest tulenevat
võimalikku finantskahju. Ühe ülemaailmse uuringu kohaselt maksaks üks kolmandik
organisatsioonidest pigem häkkereile lunaraha kui investeeriks infoturbesse.
Kontrollikoja auditileiud on järgmised:
o

ELi kübervaldkonna ökosüsteem on keeruline ja mitmekihiline ning hõlmab
paljusid sidusrühmi. Kõigi selle erinevate osade ühendamine on keeruline
ülesanne;

o

ELi eesmärk on saada maailma turvalisimaks internetikeskkonnaks. Selle
saavutamine nõuab kõigilt sidusrühmadelt märkimisväärseid jõupingutusi,
sealhulgas tugevat ja hästi hallatud rahalist panust. Arvnäitajaid on raske leida,
kuid ELi avaliku sektori kulutused küberturvalisusele moodustavad hinnanguliselt
üks kuni kaks miljardit eurot aastas. Ameerika Ühendriikide föderaalvalitsuse
2019. aasta eelarves kavandatud kulud küündisid aga 21 miljardi dollarini;
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o

infoturbe juhtimine tähendab struktuuride ja põhimõtete kehtestamist, et tagada
andmete konfidentsiaalsus, terviklus ja kättesaadavus. Tegu on enam kui vaid
tehnilise küsimusega – see nõuab tõhusat juhtimist, usaldusväärseid protsesse ja
organisatsiooniliste eesmärkidega joondatud strateegiaid;

o

küberturvalisuse juhtimismudelid erinevad liikmesriigiti ja vastutus
küberturvalisuse eest on sageli jagatud paljude üksuste vahel. Need erinevused
võivad takistada koostööd, mis on vajalik selleks, et reageerida suuremahulistele
piiriülestele intsidentidele ja vahetada ohte käsitlevat teavet riikide, kuid eelkõige
ELi tasandil;

o

tõhus reageerimine küberrünnetele on väga oluline, et lõpetada need nii vara kui
võimalik. Eriti oluline on, et elutähtsad sektorid, liikmesriigid ja ELi institutsioonid
suudaksid reageerida kiiresti ja kooskõlastatult. Varajane avastamine on selleks
äärmiselt vajalik.

Soovitused
Kontrollikoja ülevaade näitab, et mõtestatud aruandekohustuse ja hindamise
tagamiseks on vaja võtta kasutusele tulemuskultuur koos selles sisalduva
hindamiskorraga. Õigusaktides on endiselt mõningaid lünki ning liikmesriigid ei ole
kehtivaid õigusakte järjekindlalt üle võtnud. See võib raskendada õigusaktide täieliku
potentsiaali ärakasutamist.
Raske on tagada, et investeeringute maht vastaks strateegilistele eesmärkidele, mis
eeldab investeeringute ja nende mõju suurendamist. See on veelgi keerulisem, kui ELil
ja liikmesriikidel puudub selge ülevaade ELi kulutustest küberturvalisusele. Samuti anti
teada, et ELi kübervaldkonna asutustel on raskusi piisavate ressursside tagamisel,
sealhulgas andekate töötajate ligimeelitamisel ja hoidmisel.
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Akronüümid ja lühendid
APT: kinnisründeoht
CERT-EU: ELi institutsioonide ja ametite infoturbeintsidentidega tegelev rühm
COBIT: informatsiooni ja sellega seonduva tehnoloogia kontrolli eesmärgid
COVID-19: koroonaviirushaigus-19
CSIRT: küberturbe intsidentide lahendamise üksus
EC3: Europoli küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus
EDA: Euroopa Kaitseagentuur
EEAS: Euroopa välisteenistus
EL: Euroopa Liit
ENISA: Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet
Europol: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet
IKT: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
ISACA: Infosüsteemide Auditi ja Kontrolli Assotsiatsioon
IT: infotehnoloogia
MERS: Lähis-Ida respiratoorne sündroom
NATO: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
PESCO: alalise struktureeritud koostöö raamistik
RDP: kaugtöölaua protokoll
SAI: kõrgeim kontrolliasutus
SARS: raskekujuline äge respiratoorne sündroom
SKP: sisemajanduse koguprodukt
URL: ühtne ressursilokaator

Akronüümid ja lühendid

USA: Ameerika Ühendriigid
ÜJKP: ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika

103

104

Mõisted
Andmepüük: e-kirjade saatmine, milles püütakse jätta pettuse abil mulje, et need on

pärit usaldusväärsest allikast, et veenda saajaid klõpsama pahatahtlikel linkidel või
jagama isikuandmeid.
Andmetega seotud rikkumine: tahtlik või tahtmatu kaitstud või

privaatse/konfidentsiaalse teabe vabastamine mitteusaldusväärsesse keskkonda.
Andmetöötlus: toimingud andmetega, eelkõige arvuti abil, et teavet välja otsida, muuta

või liigitada.
Asjade internet: elektroonika, tarkvara ja sensoritega varustatud igapäevaste esemete

võrk, mis võimaldab neil internetis suhelda ja andmeid vahetada.
Biomeetrilised andmed (biomeetria): füüsilised (näiteks sõrmejäljed või silmad) või

käitumuslikud andmed, mis on seotud inimese omadustega. Autentimist kasutatakse
informaatikas isikusamasuse tuvastamise ja juurdepääsu kontrolli vormina.
Bitcoin: 2009. aastal loodud digi- ehk virtuaalvääring, mis hõlmab välkmaksete

tegemiseks P2P-tehnoloogiat.
Desinformatsioon: vale või eksitav teave, mida luuakse, esitatakse ja levitatakse

majandusliku kasu teenimise või üldsuse tahtliku petmise eesmärgil ja mis võib
põhjustada avalikku kahju.
Digiplatvorm: keskkond, milles suhtlevad vähemalt kaks erinevat rühma, kellest üks

koosneb tavaliselt pakkujatest ja teine tarbijatest/kasutajatest. See võib olla riistvara
või operatsioonisüsteem või isegi veebilehitseja ja sellega seotud rakendusliidesed või
muu alustarkvara, kui seda kasutatakse programmikoodi aktiveerimiseks.
Digitaalne sisu: kõik digitaalses formaadis salvestatud andmed (nt tekst, heli, pildid ja

video).
Digitaalvara: kõik, mis eksisteerib digitaalsel kujul, kuulub eraisikule või ettevõttele ning

millega kaasneb kasutusõigus (nt pildid, fotod, videod, teksti sisaldavad failid jms).
Digiteenuse osutaja: igaüks, kes osutab teenust, mis kuulub vähemalt ühte järgmistest

digiteenuste tüüpidest – internetipõhine kauplemiskoht, internetipõhised
otsingumootorid või pilvandmetöötlusteenused.
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Digiteerimine: teabe digitaalsesse formaati teisendamise protsess, mille käigus teave

muudetakse bittideks. Selle tulemus on objekti, pildi, heli, dokumendi või signaali
esitamine numbrirea loomise kaudu, mis kirjeldab diskreetset punktide või näidiste
kogumit.
Elutähtis infosüsteem: mistahes olemasolev või kavandatav infosüsteem, mida peetakse

organisatsiooni tõhusa ja tulemusliku tegevuse tagamiseks tingimata vajalikuks.
Elutähtis taristu: füüsilised ressursid, teenused ja rajatised, mille häirimine või hävimine

mõjutaks oluliselt majanduse ja ühiskonna toimimist.
Hajus teenusetõkestusrünne (DDoS): küberrünne, mis takistab volitatud kasutajate

juurdepääsu internetipõhistele teenustele või -ressurssidele, saates süsteemile rohkem
päringuid kui see suudab käidelda.
Häkker: isik, kes kasutab arvuti, võrgustike kasutamise või teisi oskusi andmetele,

arvutisüsteemile või võrgustikule omavoliliselt juurdepääsu saamiseks.
Hübriidoht: vaenulik tahteavaldus, mille raames kombineeritakse oma eesmärkide

jõuliseks saavutamiseks konventsionaalseid ja mittekonventsionaalseid
sõjapidamistehnikaid (st sõjalised, poliitilised, majanduslikud ja tehnoloogilised
meetodid).
Infoturve: kogum protsesse ja vahendeid, mis kaitsevad füüsilisi ja digitaalseid andmeid

loata juurdepääsu, kasutamise, avalikustamise, häirimise, muutmise, salvestamise või
hävitamise eest.
Isikuandmed: konkreetse isiku tuvastamist võimaldav teave.
Juurdepääsuandmed: kasutaja sisse- ja väljalogimisandmed (näiteks kellaaeg, kuupäev ja

IP-aadress).
Kaugtöölaua protokoll: (Microsofti väljastatud) tehniline standard lauaarvuti

kasutamiseks eemalasuvast kohast. Kaugtöölaua kasutajad saavad pääseda ligi oma
töölauale, avada ja muuta faile ning kasutada rakendusi nii, nagu päriselt lauaarvuti
taga istudes.
Kinnisründeohud: rünne, mille raames saab autoriseerimata kasutaja omavoliliselt

süsteemile või võrgule juurdepääsu ning jääb sinna pikemaks ajaks, ilma et seda
avastataks. See on eriti ohtlik ettevõtetele, kuna häkkeritel on püsiv juurdepääs
ettevõtte tundlikele andmetele, ent nad ei kahjusta üldjuhul ettevõtte võrke ega
kohalikke masinaid. Eesmärk on andmevargus.
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Kommunaalettevõtte paigaldis: mistahes mast, torn, maapealsed või maa-alused

elektriliinid, mistahes teised tugi- või hoiurajatised ning mistahes kraavid koos
lisaseadmetega, mida kasutatakse elektri-, telefoni-, telegraafi-, kaabeledastus- või
signaalimisteenuse või muu seesuguse teenuse osutamiseks või levitamiseks.
Konfidentsiaalsus: teabe, andmete või varade kaitsmine loata juurdepääsu või

avaldamise eest.
Krüpteerimine: loetava teabe loetamatuks muutmine selle kaitsmise eesmärgil. Teabe

lugemiseks peab kasutajal olema salajane võti või parool.
Krüptoraha: digitaalne vara, mida emiteeritakse ja vahetatakse krüpteerimistehnikate

abil; see on keskpangast sõltumatu. Virtuaalkogukond tunnustab krüptoraha
maksevahendina.
Kõrgjõudlusega andmetöötlus: võime suure kiirusega andmeid töödelda ja keerulisi

arvutusi teha.
Käideldavus: teabele õigeaegse ja usaldusväärse juurdepääsu ja selle kasutamise

tagamine.
Küberdiplomaatia: diplomaatia vahendite kasutamine ja diplomaatiliste ülesannete

täitmine, et tagada küberruumi osas riiklike huvide kaitse. Selles osalevad ainult või
teiste seas diplomaadid, kes kohtuvad kahepoolsete suhete (nt Ameerika Ühendriikide
ja Hiina vaheline arutelu) või mitmepoolsete foorumite (näiteks ÜRO) raames.
Diplomaadid suhtlevad tavapärase diplomaatilise tegevuse kõrval ka mitmesuguste
valitsusväliste osalejatega, näiteks internetiettevõtete (nt Facebook või Google)
juhtidega, tehnoloogiavaldkonna ettevõtjatega ja kodanikuühiskonna
organisatsioonidega. Diplomaatia võib hõlmata ka tehnoloogia kaudu teiste riikide
allasurutud kodanike mõjuvõimu suurendamist.
Küberintsident: sündmus, mis otseselt või kaudselt kahjustab või ohustab IT-süsteemi

vastupidavust ja turvalisust ning andmeid, mida see töötleb, salvestab või edastab.
Küberkaitse: küberturvalisuse alaliik, mille eesmärk on sõjaliste ja muude asjakohaste

vahendite abil kaitsta küberruumi, et saavutada sõjalis-strateegilised eesmärgid.
Küberkuritegu: kriminaalne tegevus, mis hõlmab nii arvuteid kui ka IT-süsteeme (kas

esmase töövahendi või esmase sihtmärgina). Küberkuritegevus hõlmab traditsioonilisi
kuritegusid (nt pettus, võltsimine ja identiteedivargus), infosisuga seotud kuritegusid
(nt lapsporno levitamine internetis või rassiviha õhutamine) ning ainult arvutite ja
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infosüsteemidega seotud kuritegusid (nt infosüsteemide vastu suunatud ründed,
teenusetõkestused, pahavara ja lunavara).
Küberoht: pahatahtlik tegu, mille eesmärk on andmeid kahjustada, andmeid varastada

või digielus üldiselt häireid põhjustada.
Küberruum: mittemateriaalne üleilmne keskkond, kus inimeste, tarkvara ja teenuste

vaheline suhtlus toimub arvutivõrkude ja tehnoloogiliste seadmete kaudu.
Küberrünne: katse kahjustada küberruumi kaudu andmete või arvutisüsteemi

konfidentsiaalsust, terviklust ja kättesaadavust või seda hävitada.
Küberspionaaž: küberspionaaž on eraisikutelt, konkurentidelt, rivaalidelt, rühmitustelt,

valitsemissektorilt või vaenlastelt isikliku, majandusliku, poliitilise või sõjalise eelise
saamiseks teabe omaniku loa ja teadmiseta saladuste ning teabe hankimine või selle
tava, milleks kasutatakse internetti, võrke või eraldiseisvaid arvuteid.
Küberturvalisus (küberjulgeolek): kõik kaitsemeetmed ja muud meetmed, mis võetakse

selleks, et kaitsta IT-süsteeme ja nende andmeid volitamata juurdepääsu, rünnete ja
kahju eest, et tagada nende käideldavus, konfidentsiaalsus ja terviklus.
Küberturvalisuse ökosüsteem: omavahel seotud seadmete, andmete, võrkude, inimeste,

protsesside ja organisatsioonide keerukas kooslus ning nende koostoimet mõjutav ja
toetav protsesside ja tehnoloogiate keskkond.
Kübervastupidavusvõime: võime ennetada küberründeid ja intsidente, nendeks

valmistuda, nendega toime tulla ja neist taastuda.
Lunavara: pahavara, mis blokeerib ohvrite juurdepääsu arvutisüsteemile või muudab

failid loetamatuks (reeglina krüpteerimise teel). Tavaliselt pressib ründaja ohvrilt raha
välja, lubades juurdepääsu taastada pärast lunaraha maksmist.
Nuhkvara: ründetarkvara, mille eesmärk on koguda isiku või organisatsiooni kohta

teavet ja saata see teave teisele üksusele kasutajat kahjustaval viisil, näiteks tema
eraelu puutumatust rikkudes või tema seadme turvalisust ohtu seades.
Olulise teenuse operaator: avaliku või erasektori üksus, mis osutab teenust, mis on

oluline elutähtsa ühiskondliku ja/või majandustegevuse säilitamise seisukohast.
Pahavara: pahatahtlikul eesmärgil kasutatav tarkvara. Arvutiprogramm, mis on loodud

arvuti, serveri või võrgu kahjustamiseks.
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Paikamine: meetmed tarkvara muutmiseks, ajakohastamiseks, parandamiseks või

täiustamiseks, sealhulgas turvaaukude sulgemine.
Pilvandmetöötlus: nõude- ja IT-ressursside teenuste (salvestus, andmetöötlusvõimsus

või andmejagamine) osutamine interneti teel kaugserverites majutamise kaudu.
Reklaamvara: reklaami või hüpikaknaid kuvav pahavara, mis sisaldab ohvrite

veebikäitumise jälgimiseks mõeldud tarkvarakoodi.
Sabotaaž: tahtlik hävitav, kahjustav või takistav tegevus, eelkõige poliitilise või sõjalise

eelise saamiseks.
Sotsiaalne manipulatsioon: infoturbe tähenduses on tegu psühholoogilise

manipuleerimisega, et veenda inimesi pettuse abil midagi tegema või konfidentsiaalset
teavet avaldama.
Tehisintellekt: inimmõistuse simuleerimine masinates, mis on programmeeritud

inimeste moodi mõtlema ja nende tegevust matkima; kõik masinad, millel on
inimmõistusega seostatavaid omadusi, näiteks õppimis- või probleemide lahendamise
oskus.
Teksti vektoriseerimine: sõnade, lausete või tervikdokumentide numbrilisteks

vektoriteks muutmine, et neid saaks masinõppealgoritmidega töödelda.
Terviklus: kaitse teabe ebaõige muutmise või hävitamise eest ning teabe autentsuse

tagamine.
Trooja hobune: ründekoodi või -tarkvara tüüp, mis näeb välja õiguspärane, ent võib

arvuti üle kontrolli võtta. Trooja hobuse eesmärk on andmeid kahjustada või
varastada, takistusi tekitada või andmetele või võrgule üldiselt kahju teha.
Ussviirused: arvutiuss on eraldiseisev pahavaraprogramm, mis paljuneb teistesse

arvutitesse levimiseks. Ussviirus kasutab levimiseks sageli arvutivõrku, kasutades
sihtarvutisse pääsemiseks turvaauke.
Valge häkker: isik (arvutiturbeekspert), kes tungib arvutivõrku selle turvalisuse testimise

või hindamise eesmärgil, mitte kuritahtliku või kriminaalse kavatsusega.
Valimiste taristu: hõlmab kampaania IT-süsteeme ja andmebaase, tundlikku teavet

kandidaatide kohta, valijate registreerimise ja haldamise süsteeme.
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Veebiründed: kindlaksmääratud kasutajad usuvad, et tundlikke isikuandmeid, mille nad

veebilehel avaldavad, hoitakse privaatsena ja turvaliselt. Sissetung (rünne) võib
tähendada, et kasutaja krediitkaardi-, sotsiaalkindlustus- või terviseandmed
avalikustatakse, millel võib olla tõsiseid tagajärgi.
Võrguturve: küberturvalisuse alaliik, mille eesmärk on kaitsta samas võrgus olevate

seadmete kaudu saadetud andmeid; võrguturbe eesmärk on tagada, et teavet ei saaks
salaja jälgida ega muuta.
5G: lairiba-mobiilsidevõrkude viienda põlvkonna tehnoloogiastandard, mida

mobiiltelefonide tootjad hakkasid kõikjal üle maailma kasutusele võtma 2019. aastal
ning mis on enamiku praegu kasutatavatest mobiiltelefonidest ühenduvust tagavate
4G-võrkude kavandatud järglane. Suurem kiirus saavutatakse osaliselt varasemate
mobiilsidevõrkudega võrreldes kõrgema sagedusega raadiolainete kasutamise teel.

Võta ühendust ELiga
Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate: https://europa.eu/
european-union/contact_et
Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust võtta:
— helistades tasuta numbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),
— helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
— e-posti teel: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi käsitleva teabe leidmine
Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: https://europa.eu/europeanunion/index_et
ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida järgmisel aadressil: https://publications.europa.eu/et/
publications. Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku
teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).
ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1952. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes
keeleversioonides vt EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu
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