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Täname, et esitasite 20.06.2018 riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsiooni kooskõlastamiseks ja 

arvamuse avaldamiseks. Üldiselt peame kontseptsiooni eesmärke, selles toodud probleemkohti ning 

kavandatavaid lahendusmeetmeid asjakohasteks ehkki viimaste kirjeldused jäävad paljuski 

konkreetsete normisõnastusteta üldsõnalisteks, sest ei ava eelnõuga kaasnevate muudatuste olemust 

vajaliku selgusega. Palume eelnõu väljatöötamisel arvestada siiski järgmiste tähelepanekutega.  

 

1. Kontseptsioon seab sihiks luua ühtne ja terviklik kriisiolukordade ning nende lahendamiseks 

väljakuulutatavate erikordade raamistik, mis toetaks riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra 

tagamist ning tagaks, et erinevate tsiviil- ja sõjalistele kriisidele reageerimine  toimuks kogu 

ulatuses sarnastel alustel. Kontseptsioonis tõdetakse, et riigikaitse ei ole enam pelgalt sõjaline 

kaitse, vaid hõlmab ka elanikkonna kaitset, mistõttu laiendatakse selles osas ka riigikaitse 

eesmärki. Seejuures tõusetub aga kontseptsiooni eesmärke ning kavandatavaid muudatusi 

silmas pidades küsimus küberintsidentide ennetamise ja lahendamise allutamise 

otstarbekuses hädaolukorra seadusele (HOS).   

 

Oleme seisukohal, et võrgu- ja infosüsteemidest tingitud ohu realiseerumisel tekkiva 

kriisiolukorra juhtimise hõlbustamine on hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP) alusel 

kaheldav - heaks näiteks on siinkohal 2017. aastal toimunud ID-kaardi kriis, mille 

lahendamisel toimis asutuste vaheline koostöö HOS-st ja HOLP-st sõltumatult. Ka 

kontseptsioonis märgitakse, et hädaolukorra juhtimiskorralduse reguleerimine HOLP-s ei ole 

terviklik lahendus, kuna võib tekkida hädaolukord, mille lahendamise kohta ei ole asutused 

HOLP-i koostanud. Niisamuti ei toeta meie hinnangul küberintsidendist tekkida võiva kriisi 

ennetamist HOS alusel koostatav hädaolukorra riskianalüüs, kuivõrd see ei saa hõlmata kõiki 

potentsiaalseid ohustsenaariume, mis küberruumis võivad käivituda ja kriisiolukorraga 

päädida. Küberintsidendi tagajärjed on asjaoludelt erinevad, mistõttu ei saa neid 

hädaolukorra riski hindamisel ka piisava ettenähtavusega ammendavalt loetleda. Liiatigi võib 

küberintsident ühest küljest vallandada tsiviilkriisi, kuid teisalt kujutada ohtu 

põhiseaduslikule korrale ja ohustada riigi julgeolekut ning positsioneerub sarnaselt 

terroristliku tegevusega hübriidohtude kataloogis. Seetõttu on riigikaitse seaduse (RiKS) 

alusel koostatav kaitsetegevuse kava küberturvalisuse tagamise kavandamisel riigi 

julgeolekut ähvardava ohu ennetamise ja tõrjumise osas igati sobiv ja piisav 

planeerimisinstrument.   

 

Hädaolukordade juhtimiskorralduse probleemide seas on kontseptsioonis ühena toodud 

hädaolukorra lahendamist juhtiva asutuse käsuõiguse puudumist avaliku halduse ülesannete 

täitjate üle. Probleemi plaanitakse lahendada halduskoostööseaduse täiendamise teel ning 

selles muu hulgas sätestada, millistel tingimustel ja juhtudel allub valitsusasutus teisele 
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valitsusasutusele väljaspool üldise alluvuse korda, kui see on vajalik valitsusasutuste koostöö 

või mitme valitsusasutuse pädevusse kuuluva haldusülesande täitmise huvides. Kavandatava 

muudatuse vajadust saab igati jaatada  ja tuleb ka täielikult nõustuda kontseptsioonis toodud 

järeldusega, et kui korralduste andmise volitust laiendada kõigi olukordade lahendamisele, 

siis on võimalik lahendada igasugune kriisiolukord ilma eriolukorra spetsiifilise 

juhtimiskorralduseta.  Seetõttu on meie hinnangul HOS alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 

määruse „Hädaolukorrad, mille kohta tuleb koostada nende lahendamise plaan, korraldada 

riskikommunikatsiooni ja hädaolukordade lahendamist juhtivad asutused“ küberintsidendi 

lahendamise osas selgelt ebavajalik.  

 

Kuivõrd hädaolukorras jääb selle lahendamist juhtiva asutuse pädevuses olevate ja 

korrakaitseseadusest (KorS) ning eriseadustest tulenevate riiklike järelevalvemeetmete maht 

samaks kui mis tahes muu sündmuse lahendamisel ning hädaolukorra regulatsioon ei anna 

Riigi Infosüsteemi Ametile küberintsidendist tingitud kriisiolukorra ennetamiseks ja 

lahendamiseks praktilist väärtust, siis teeme ettepaneku eelnõu väljatöötamisel hädaolukorra 

riski hindamise ning lahendamise regulatsioon küberintsidendi ennetamise ja lahendamise 

osas HOS-st välja jätta, sest oleme seisukohal, et küberturvalisuse seadus koostoimes KorSi 

ja RiKS-iga ning kontseptsioonis kavandatavate muudatustega loob küberohtudest tingitud 

kriiside ennetamiseks ning nende lahendamiseks vajaliku õigusraamistiku. 

 

Samuti toetab meie ettepanekut juba praegu kehtiv töökorraldus, mille raames tegeletakse 

küberjulgeoleku valdkonna küsimuste ja valmisoleku tagamisega Vabariigi Valitsuse 

julgeolekukomisjoni alla loodud küberjulgeoleku nõukogus (KJN). Seetõttu näeme, et 

küberjulgeoleku küsimuste käsitlemine paralleelselt Vabariigi Valitsuse kriiskomisjonis ei ole 

otstarbekas. Küberjulgeoleku koordineerimist saaks eelneva kaudu oluliselt lihtsustada ning 

kehtiv praktika võimaldaks veelgi selgemalt siduda küberulgeoleku tagamise riigikaitse 

sambasse.  

 

2. Kontseptioon toob veel ühe eesmärgina välja riigikaitse valdkonna koordineerimiseks loodud 

koostöökoguse ülesannete täpsustamist, et paralleelsete koostöökogude ülesanded ja 

töökorraldus tagaks kriisiolukorras kiire kooskõlastatud tegevuse. Arvestades riigi tegevuste 

koordineerimise organite paljusust, toetame riigihalduse ökonoomsuse huvides 

lahendusettepanekutes toodud alternatiivi kujundada sarnaselt küberjulgeoleku nõukoguga 

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon ümber Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni 

alamkomisjoniks.  

 

3. Kontseptsiooniga kavandatakse ajakohastada ning ühtlustada põhiõigusi ja -vabadusi 

piiravaid meetmeid ning täpsustada uudsete tehnoloogiliste vahendite kasutamise võimaluste 

tõttu KorS-s sätestatud erimeetmeid. Nõustume igati kontseptsioonis toodud probleemiga, et 

KorS-is kehtestatud piiravate meetmete koosseisud ei arvesta uudsete julgeolekuohtude ega 

praktiliste vajadustega, kuid kuivõrd muudatused võivad mõjutada ka Riigi Infosüsteemi 

Ametit, siis palume meid eelnõu väljatöötamisse kaasata.  
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