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Kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile seoses väga tõsiste turvaaukudega 2015. 

aasta Riigikogu valimistel 

 

Kaebuse esitaja: 

Meelis Kaldalu 

isikukood: 38011102714 

postiaadress: Lossi plats 1a, Tallinn 

meil: meelis.kaldalu@eesti.ee 

 

04. märts 2015  

 

Kaebus 

 

Taotlus: 

 

Palun tunnistada kehtetuks 2015. aasta Riigikogu valimiste elektroonilisel 

hääletusel mobiil-ID läbi idenitifitseeritud ja valideeritud hääled ning kaaluda 

meetmeid valimiste turvalisuse tagamiseks.  

 

 

Põhjendus: 

 

Riik peab Riigikogu valimistel kasutama tehnoloogilisi vahendeid, mille kasutamine on 

talle arusaadav ja jõukohane. Ühe taolise tehnoloogilise vahendina on vaadeldav 

internetipõhine e-hääletamise süsteem. Juhul kui on ilmne, et riik ei oma täit kontrolli selle 

süsteemi üle valimiste aluspõhimõtete realiseerimiseks, tuleb selle süsteemi kasutamisest 

loobuda kuni kontrolli taastamiseni süsteemi implementeerimise üle.   
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Kaebuse põhistus:  

 

Eesti riik jõudis arusaamale e-valimiste rakendamisest läbi suurte vastuolude. President 

Rüütel saatis vastava eelnõu tagasi Riigikokku ja hiljem Riigikohtusse, kus see 

vastuoluliselt kuulutati põhiseadusega kooskõlas olevaks.  

Olukord, milles viibib Eesti, ja milles viibib Internet, on tänaseks kardinaalselt ümber 

kujunenud võrreldes ajaga, mil e-valimisi esmaselt rakendati. Võib julgesti väita, et 

Interneti olemus on muutunud. Seda sugugi mitte ainult läbi suurenevate 

andmemahtude, vaid tõeliselt interdistsiplinaarselt. E-valimiste rakendamisel ei omanud 

ilmselt president Rüütel, Riigikohtu liikmed ega Riigikohtu liikmed aimugi fiiberoptilisi 

kaableid lindistavate allveelaevade tegevusest, uudis mis tänaseks ei üllataks 

tõenäoliselt enam tavakodanikkugi. 

Kuigi on ilmne, et pikemas perspektiivis on meie muutunud infotaju põhjustajaks 

muutunud reaalsus, siis konkreetsema väljundi erinevate salateenistuste, peaasjalikult 

nn. lääneliitlaste salateenistuste tegevuse mastaapsusest on andnud NSA kaastöötaja 

Edward Snowdeni poolt avalikustatud dokumendid.  

Kuigi Snowden on kuulutatud tagaotsitavaks USA valitsuse poolt, ning tema tegevust 

üritatakse igatpidi takistada, pole suudetud takistada temaga koostööd tegeva USA 

ajakirjaniku Glen Greenwaldi tegevust Snowdeni materjalide publitseerimisel. Vastupidi, 

Greenwaldi artiklid, mis viimasel ajal ilmuvad peaasjalikult veebiportaalis The Intercept 

on rahvusvahelises huviorbiidis.  

19. veebruaril 2014. aastal ilmus seal artikkel ”The Great Sim Heist”, milles 

avalikustatakse USA signaalluurega tegeleva agentuuri NSA koostööprojekt Briti GCHQ-

ga, mille käigus omandati võimekus röövida tootjate teadmata mikrokiipide salavõtmeid 

ehk nn ”Ki”-võtmeid. 

Artikliga saab tutvuda: https://firstlook.org/theintercept/2015/02/19/great-sim-heist/ 

Erakordselt aktiivselt on rünnatud Hollandi kuningriigis peakorterit omavat rahvusvahelist 

börsil noteeritud firmat Gemalto. Gemalto toodab olulise osa kogu maailma 

mikrokiipidest, mistõttu on salaluure eriline huvi nende vastu mõistetav.  

Rünnakud ei olnud naljategu. Tegu ei olnud mingisuguste DDOS-laadsete 

küberhuligaansuste või paroolivarastamise kübertempudega. Tegu oli aastaid vältavate 

süsteemsete ülimahukate operatsioonidega, kus rakendati nii SIGNINT kui HUMINT jt. 

võimekusi.  

2010. või 2011. aastal omandasid NSA ja GCHQ võimekuse Gemalto poolt väljastavate 

Ki-võtmete salvestamiseks. Lisatud on Greenwaldi artiklis avaldatud esitusslaid, mis on 

määratud GCHQ poolt salastatuks.   

https://firstlook.org/theintercept/2015/02/19/great-sim-heist/
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Pole saladus et ka Eestit puudutab juhtunu väga oluliselt ja väga valuliselt.  

Väidetavalt kasutavad Eesti ID-kaardid tootjafirma Infineon kiipe ja mobiil-ID sim-kaardid 

Gemalto kiipe.  

Nagu oleks sellest veel vähe, ka otseselt ID-kaartide tootmisega tegelev ettevõte TRÜB 

Baltic AS kuulub nüüdseks Gemalto kontserni.  

Gemalto toodab kiipe ka Eesti passide jaoks. 

Snowdeni uued paljastused on suur skandaal. Sellest hoolimata pole Eesti avalikkust 

neist praktiliselt informeeritud.  

Sertifitseerimiskeskuse poolt kodulehel kohe järgmisel päeval väljastatud napp teade ei 

muuda kuidagi olukorda paremuse poole:  

https://sk.ee/uudised/runnakud-gemalto-vastu-ei-ohusta-mobiil-id-turvalisust/ 

 

 

 

     

https://sk.ee/uudised/runnakud-gemalto-vastu-ei-ohusta-mobiil-id-turvalisust/
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Lähtudes eeltoodust: 

 

1) Palun jätta valimiste tulemused kinnitamata ja tunnistada põhiseaduse 

vastaseks  Riigikogu valimiste elektroonilise hääletamise korraldus Eestis. 

 

2) Palun tunnistada kehtetuks 2015. aasta Riigikogu valimiste elektrooniliselt 

mobiil-ID vahendusel antud hääled. 

 

3) Palun kutsuda ellu avalik ja huvilisi kaasav uurimiskomisjon NSA ja GCHQ 

ründe tagajärjel tekkinud mõjude hindamiseks. 

 

4) Esitada Riigikogule ettepanek TRÜB Baltic AS sundriigistamiseks. 

 

5) Kaaluda valimiste ja sh elektroonilise hääletuse täieliku salastusnõude 

asendamist valimiste korraga, mis tagab kodanikupoolse salastatuse, 

võimaldades tal soovi korral oma antud häält tõestada ning säilitades 

valimiste logid. 

 

6) Loobuda elektroonilise hääletuse serverite kõvaketaste hävitamisest, mis on 

tekkinud olukorras absoluutselt mõeldamatu.  

 

7) Anda elektroonilise hääletamise serverid hoiule Vabariigi 

Valimiskomisjonile. 

 

 

Lugupidamisega 

 

Meelis Kaldalu 

/eID/ 


