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Loome ja kaitseme koos 
maailma parimat digitaalset 
ühiskonda.



Küberruumis pole kunagi rahulik

• Registreerime üle kahe 
tuhande mõjuga 
küberintsidendi aastas.

• Kolmandik on õngitsused: 
petetakse välja paroole, PIN-
koode, pangaandmeid jmt.

• Hüppeliselt on kasvanud 
ummistusrünnete hulk.

• Ettevõtete suunal lunavara ja 
pettused.



Lunavararünnak – mis see on?
• Ründajad paigaldavad ohvri IT-süsteemidesse 

pahavara, mis krüpteerib neis olevad andmed.
• Kurjategijad nõuavad dekrüpteerimisvõtme 

ehk andmete taastamise eest lunaraha.
• Meile teadaolevalt on Eesti suurim 

lunarahanõue 100 bitcoini, toonases 
vääringus 2 mln eurot.

• Viimastel aastatel on hakatud ka andmeid 
varastama: kui ohver ei maksa võtme eest, 
ähvardavad kurjategijad varastatud andmed 
avalikustada.



Näiteid: suurim lihatöötleja JBS

• 30. mail 2021 tabas lunavararünnak 
maailma suurimat lihatöötlejat JBS.

• Rünnaku tõttu peatus tootmine USAs, 
Kanadas ja Austraalias.

• Ettevõtte maksis ründajatele 11 miljoni 
dollari väärtuses bitcoine, et oma 
süsteemid ja tegevus taastada.

• Valge Maja sõnul oli rünnaku taga Vene 
küberrühmitus.



Näiteid: juustutööstus Schreiber Foods

• Oktoobris 2021 sai lunavaraga pihta Schreiber
Foods, mis ostab kokku juustu, viilutab seda ja 
müüb suurematele burgerikettidele. 

• Rünnaku tõttu seiskusid tehaste ja 
jaotuskeskuste süsteemid, ettevõte peatas 
juustu kokkuostu.

• Chicagos langes juustubarreli hind nädalaga 
17%.

• Ajakirjanduse andmetel nõudsid ründajad 2,5 
mln dolarit.



Näiteid: USA põllumeeste ühistu

• Septembris 2021 langes lunavararünnaku ohvriks 
USA põllumeeste ühistu NEW Cooperative.

• Ründajad nõudsid võtme eest, mis lukustatud 
andmed avaks, 5,9 mln dollarit. Kui seda viie 
päeva jooksul ei laeku, ähvardati hind 
kahekordistada.

• Rünnaku taga oli Vene küberrühmitus 
BlackMatter.

• Ühistus oli kehv küberhügieen: parooli “chicken1” 
kasutati rohkem kui kümne konto kaitsmiseks.



Eestist: piimandusettevõte ja lunavara

• Ettevõtte oli küll oma andmetest 
varukoopiad teinud, kuid pahavara krüpteeris 
ka need.
• Soovitus: vähemalt üks varukoopia tuleks hoida 

offline-režiimis ja muudest süsteemidest 
eraldatuna, kuna lunavara üritab krüpteerida 
andmeid ka välistel andmekandjatel ja 
võrguketastel.

• Rünne algas IT-süsteemide administraatori 
konto kompromiteerimisest.



Eestist: põlumajandustehnika ettevõte

• Põllumajandustehnika ettevõtet tabas 
lunavararünnak.

• Pahavara krüpteeris serveris olnud andmed, 
sealhulgas raamatupidamise. 

• Rünnak sai alguse kaugtöölaua protokolli 
(RDP) kaudu.



Eestist: söödarobot kõigile kättesaadav

• CERT-EE tuvastas, et internetist saab paroolita 
ligi ühe Eesti loomakasvataja söödarobotile.

• Kasutusel oli avalik ja turvamata VNC (Virtual 
Network Computing) lahendus, mis võimaldab 
üle võrgu juhtida teist seadet.

• VNC kaudu pääses ligi nutitelefoni 
rakendusele, millega sai juhtida söödarobotit.

• Halbade kavatsustega inimene saanuks 
seadme tööd muuta, häirida või katkestada.



Pettused: tegevjuhi petuskeem

• Pettur saadab raamatupidajale või mõnele teisele 
arvete tasumisega tegelevale töötajale e-kirja, milles 
väidab end olevat ettevõtte tegevjuht.

• Palub teha kiiresti makse, sageli väljapoole ELi 
asuvale pangakontole.

• Teadlikkus sellistest pettustest on paranenud, kuid 
vahel minnakse siiski õnge. 

• Kahjujuhtumid kümnetes tuhandetes eurodes.



Pettused: arvepettused

• Kurjategija tungib IT-süsteemidesse ja jälgib meilivahetust.
• Kui jutt läheb arve tasumisele, võtab pettur meilivestluse üle 

ja saadab koostööpartnerile originaalile peaaegu täielikult 
sarnaneva arve, kus on muudetud vaid kontonumbrit.

• Nii on püütud välja petta korraga miljoneid eurosid. 



Pettused: palgakonto pettused

• Petturid saadavad ettevõte raamatupidajale või 
finantsjuhile e-kirja, mis näiliselt tuleb sama ettevõtte 
töötajalt.

• Töötajana esinev pettur palub kanda palk edaspidi 
uuele arvelduskontole.

• Pettus tuleb välja pärast palgapäeva, kui töötaja 
hakkab uurima, miks ta sel kuul töötasu ei saanud.



Tarneahelaründed: NotPetya

• Rünnatakse tarkvaratootjat, kelle kaudu nakatatakse 
pahavaraga selle kliendid.

• NotPetya: ründajad levitasid raamatupidamistarkvara 
uuenduste kaudu pahavara, mis hävitas ohvrite 
andmed.

• Oli algselt suunatud Ukraina ettevõtete ja asutuste 
vastu, kuid levis üle maailma.

• Ohvrite seas Maersk, Merck, DHL ja Saint-Gobain jpt.
• Põhjustatud kahju: üle 10 miljardi dollari.



Tarneahelaründed: SolarWinds

• IT-maailma Pearl Harbor.
• Pahavara levitati tarkvarauuenduse kaudu, mille 

SolarWindsi kliendid pahaaimamatult alla laadisid.
• Mõjutas kuni 18 tuhande ohvri süsteeme.
• Pihta said USA kaitseministeerium, välisministeerium, 

rahandusministeerium  Microsoft, Intel, Cisco jpt.
• Rünnaku taga Vene riikliku taustaga rühmitused.



Kuidas edasi?

• Jätkub kõik, mis kurjategijate vaatest toimib ning ära 
tasub.

• Sagenevad tarneahelarünnakud, kuna neil on suurem 
mõju kui rünnates sihtmärki otse.

• Tarkvara haavatavusi kasutatakse ära üha kiiremini –
turvauuendused tuleb paigaldada esimesel 
võimalusel.



Soovitused: ära ole nõrgim lüli
• Uuenda tarkvara: selles leitakse pidevalt haavatavusi.
• Kasuta paroolihaldurit või iseseisvalt pikki ja keerulisi 

paroole, erinevatel kontodel erinevaid.
• Kus võimalik, kasuta mitmeastmelist autentimist, see 

teeb küberpättide elu raskemaks. 
• Varunda olulisi andmeid ja hoia tagavarakoopiaid 

eraldi.
• Ära ava kahtlaseid faile ega linke.
• Kui saad e-kirja, kus palutakse tasuda arve uuele 

kontole või muuta palgakontot, kontrolli telefonitsi üle.
• Probleemide korral kirjuta cert@cert.ee
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