
Kallid kuulajad! 

  
E-riigi arendamisel oleme jõudnud maailma tippu. Eesti e-ühiskond kombineerib edukalt 

mitmeid alustehnoloogiaid, mille loomisel olen ka ise aktiivselt osalenud juba 1990-ndate 

aastate algusest peale: digitaalallkiri, ajatempel, ID-kaart,  andmebaaside ristkasutus, jne. See 

on võimaldanud mitme aastakümne jooksul oluliselt laiendada e-teenuste kasutusalasid. Uute 

kasutusalade otsing jätkub ja tundub, et siin ideedest puudust ei ole. Ja sel teemal ma täna sõna 

ei võtagi.  

Minu eriala ei ole e-riigi kasutusalade arendamine vaid töö- ja ründekindlate infosüsteemide 

loomine. 

 
Tänapäeva infotöötlussüsteemid koostatakse mitut tüüpi komponentidest: riistvara, süsteemne 

tarkvara (operatsioonisüsteemid jms), võrk, infrastruktuur, ruumid, süsteemihaldus. Kõik need 

komponendid on omakorda keerulised. Infosüsteemi komponentide tootmisahelad on reeglina 

pikad ja laiad. Isegi suurtootjad ei suuda ise toota kõiki komponente. 

 
On põhjust uskuda, et enamik süsteemi komponente on vigased. Viga võib olla tootmispraak, 

loomulik kulumine, kuid võib olla ka tahtlikult tehtud. Seejuures ka riistvaras!  

 
Minu töö on olnud vigastest komponentidest töökindla ja ründekindla infosüsteemi ehitamine. 

See eeldab, et süsteemis on võimalik vigu/nõrkusi tuvastada ja vigaseid/nõrki komponente 

õigeaegselt asendada. Ründekindluse tagamine nõuab enamasti ka krüptograafia kasutamist.  

 
Samas, tänini puudub universaalne teooria paljudest komponentidest koosneva töö- ja 

ründekindla süsteemi loomiseks. Seetõttu kaasab juhtiv tööstus akadeemilisi spetsialiste 

(teadlasi). Ei ole võimalik olnud arendada töö- ja ründekindlate süsteemide ehitamise 

inseneridistsipliini, mis oleks võrreldav ehitusinseneri omaga. Puuduvad adekvaatsed 

tehnikutele mõeldud käsiraamatud ja on täiesti mõeldamatu, et töö- ja ründekindla süsteemi 

loomisega või süsteemi ründekindluse mõõtmisega saab hakkama paarikuise koolituse saanud 

ametnik. 

 
Vaid tööstuse tõelised tipud, nagu Amazon, Google, Phillips, Microsoft, Samsung ja Apple 

teevad tõhusalt koostööd akadeemiaga, kaasates oma süsteemide loomisse juhtivaid teadlasi. 

Samas, enamikul ettevõtetest ei ole selles osas akadeemiaga aktiivset koostööd.  

 
Seetõttu laieneb pidevalt arengulõhe juhtivate ettevõtete ja ülejäänud tööstusettevõtete vahel. 

Seda kahel peamisel põhjusel:  

1. töö- ja ründekindlust ei osata mõõta,   

2. ei osata ehitada töö- ja ründekindlaid süsteeme.   

 
Kõigepealt mõõtmise probleemist. Süsteem koostakse ostetud komponentidest, mille turg on 

rahvusvaheline. Ehkki turg on reguleeritud ja kehtivad komponentide töö- ja ründekindluse 

rahvusvahelised standardid, ei kontrollita komponentide standarditele vastavust piisavalt. Ka 

parimad sertifitseerimisettevõtted ei suuda tagada komponentide analüüsi kvaliteeti. Näiteks 

ID-kaardi aluseks olev Infineoni kiip ja hiljutine probleem Hiinas toodetud 

arvutikomponentidega. Samas, komponentide ostjad peaksid olema suutelised kontrollima 

komponentide kvaliteeti, et nad üldse saaksid vastutada süsteemi kvaliteedi eest.  

 



Ja mis veelgi nukram: näib, et komponentide ründekindlust ei tahetagi eriti kontrollida! Selle 

asemel usaldatakse pimesi sertifitseerijate poolt välja antud turvasertifikaate. On aga teada, et 

neid ei ole põhjust usaldada: näiteks  ID-kaardi kriisi arvestades. 

 
Kahjuks on nii ka Eestis. Ehkki krüptograafiliste algoritmide ründekindlust jälgitakse RIA 

poolt, ei ole pikaajaline selgitustöö sisseostetud komponentide ründekindluse mõõtmise kui 

sellise vajadusest seni leidnud piisavat vastukaja. Ometigi on Eesti IT-juhtriik ja arvestades e-

riigi laia funktsionaalsust, on meil võetud ka suurimad riskid.  

 
Vaid rahvusvahelise turu tipptegijad koopereeruvad tõhusalt teadlastega. Samas, Eesti 

ülikoolide juures on tegelikult juba alates 1990-ndate aastate keskpaigast olnud olemas suurte 

mikroskeemide loomise ja testimise kompetents ja suutlikkus. Olen ka ise aastail 1994-1997 

ühe krüptograafiat teostava mikrokiibi projekteerinud. Minu teada aga ei ole kordagi Eesti 

ülikoolide poole pöördutud näiteks ID-kaardi aluseks oleva kiibi ründekindluse uurimiseks.   

 
Tundub, et komponentide töö- ja ründekindluse mõõtmist, hoolimata võimekusest, ei peeta 

vajalikuks. Kui aga teaduselt abi ei küsita, siis teadus ei saa ka aidata!  Põhjuseid võib olla 

mitmeid. Kas arvatakse, et standardiseerimine ja sertifitseerimine on piisav. Või siis arvatakse, 

et teadlased ei ole suutelised mõõtmist läbi viima. Või siis, et akadeemiline = teoreetiline ja 

eluvõõras.  

 
Ja nüüd ehitamise probleemist. Samuti nagu ei näi olevat tahet mõõta komponentide 

ründekindlust, ei taheta mõõta ka infosüsteemi kui terviku  ründekindlust. Infosüsteemide 

ründekindluse tagamine on asendatud süsteemi turvataseme tõstmisega andmete turvatasemele 

vastavalt. Turvataseme tõstmist kontrollitakse turvaauditiga. E-riigi kui süsteemi ründekindlust 

ei mõõdeta. E-riigi turvalisuse all mõeldakse vaid komponentide (andmekogud, 

riigipilv) turvalisust.  Andmekogude ja riigipilve turvalisust kinnitatakse ISKE standardi abil, 

ilma töö- ja ründekindlust teadlase kombel mõõtmata. 

 
ISKE on Saksa BSI standardi mugandatud variant, mis ei põhine süsteemi ründekindluse 

mõõtmisel. ISKE näeb ette juba valmisehitatud süsteemi “turvataseme” tõstmist turvameetmete 

rakendamise abil. Audiitor (ametnik) kontrollib nõutud turvameetmete rakendatust ja lööb 

pitsati. Ehkki ISKEt kui meetodit pidevalt uuendatakse, on ta kasutusse jõudes juba vananenud.  

 
Võrreldes ehitusega: maja ehitatakse vamis ilma tugevusarvutusteta (ja kui veel püsti seisab 

muidugi!), siis tehakse ta “tugevaks” lisakonstruktsioonide abil, mille olemasolu kontrollib 

hiljem ametnik ja paneb pitsati … On selge, et nii ehitatud mitmekorruselises elumajas keegi 

elada ei julgeks: maja tuleb kohe ehitada vajaliku tugevusega! Peaks samuti selge olema, ja 

seda näitab ka praktika, et vähegi keerilisem infosüsteem tuleb kohe ehitada töö- ja 

ründekindlana.   

 
Kallid kuulajad! Kutsun teid üles mõtlema ja tegutsema selle nimel, et parandada koostööd 

akadeemia ja tööstuse vahel, et kogu maailmas ainulaadset Eesti e-riiki ehitataks inseneri 

kombel, teaduslikust maailmavaatest lähtudes. Tänan tähelepanu eest!  

 
 


