
Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS) strateegia aastateks 2022-2024

EIS-i missioon on Eesti maatunnusega tippdomeeni .ee infrastruktuuri
haldamine, arendamine ja turvalisuse tagamine, domeeninimede
registreerimise korraldamine internetikogukonna, sealhulgas avalikes, huvides.
EIS-i visioon on olla stabiilse, turvalise ja uuendusliku domeeninimede
süsteemi tagaja, tasakaalustada ja arvestada sidusrühmade erinevaid huvisid
ning tegutseda ülemaailmse interneti .ee osa ladusa toimimise nimel.

Põhiväärtused:
● Usaldusväärsus
● Avatus
● Koostöö
● Läbipaistvus
● Asjatundlikkus

Põhikirjalised eesmärgid:
EIS on 2009. aasta 13. veebruaril Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ja Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni
Liidu (ITL) poolt asutatud eraõiguslik sihtasutus.
EIS-i põhikirjalised eesmärgid on:

1. Eesti internetikogukonna esindamine piiriüleses internetikogukonnas, sh
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ja teiste
asjaomaste organisatsioonide ees;

2. Eesti maatunnusega ning Eestiga seotud tipptaseme domeeninimede
haldamine ning nende registreerimise korraldamine internetikogukonna,
sealhulgas riigi ühistes huvides;

3. eelmärgitud domeeninimede registri(te) nõuetekohane pidamine ja
vastavate teenuste osutamine ning EIS eesmärkide täitmiseks vajaliku
tehnilise- ja intellektuaalse baasi arendamine arvestades elektroonilises
keskkonnas esinevaid julgeolekuriske;

4. Domeenivaidluste vahekohtu töö tagamine.
2014 tegi EISi Nõukogu asutusele ülesandeks tegeleda internetihaldusega.

Strateegilised eesmärgid:
.ee kui Eesti märk on värav eestlasteni ja eestimaalasteni. .ee on parim viis
jõuda oma klientide ja lugejateni Eestis. Kusjuures .ee registreerija ei pea
olema ise seotud Eestiga.
EIS on avaliku teenuse osutaja, olulise teenuse osutaja küberjulgeoleku
mõttes, tegutseb kliendi (registreerija) huvidest lähtuvalt koos partneritega
(registripidaja).
EIS on uuenduslik - domeenivaldkonna suunanäitaja, oma tegevuses tõhus



ning pühendunud väärtuse loomisele registreerijatele ning interneti
kasutajatele.

2019-2021 strateegia perioodi märkimisväärsemad saavutused:
1. Likvideerisime ebavõrdsuse kustuvate domeenide taasregistreerimisel

käivitades maailmas ainulaadse pimeoksjoni lahenduse.
2. Avasime tsoonifaili andes kõigile võrdse ligipääsu domeeniregistri

andmetele sh uurimis- ja teadustöödes.
3. Käivitasime uue registreerija portaali, mis võimaldab registreerijal panna

oma domeeni andmed lukku (ja uuesti avada) ning lisaks muuta või
uuendada oma domeeni registreeringutega seotud kontaktandmeid.

4. Viisime .ee registri andmekvaliteedi uuele tasemele - juurutasime
kasutajasõbraliku registreeringu kustutamise menetluse puudulike
registreeringu andmete kontrollimiseks.

5. Lisasime Euroopa riiklike e-IDsid ühendava autentimislahenduse ja
regulatsiooni eIDAS sobilike isikutuvastuse ning tahteavalduse
kinnitamise meetodite hulka ning juurutasime selle registreerija- ja
oksjoni portaalides.

6. Digiteerisime ja automatiseerisime registripidajate akrediteerimise
protsessi, et vähendada halduskoormust, muuta see sujuvamaks ning
toetada korduvtestide juurutamist, tagamaks paremat teenuse kvaliteeti.

7. Lihtsustasime allkirjastatud domeeni registreerimise avalduse (legaldoci)
kogumise ja talletamise reegleid.

8. Lihtsustasime registrisüsteemi võrguarhitektuuri, sõlmisime lepingu
RIAga riigipilve kasutusele võtuks ning tegime algust registrisüsteemi
kohandamisega pilvetaristule.

Strateegia perioodi 2022–2024 väljakutsed:
1. .ee kui ülemaailmselt avatud rahvusdomeeni elujõulisuse tagamine läbi

tõhusate ja uuenduslike lahenduste;
2. Globaalse domeeniäri kontekstis .ee turuosa säilitamine Eestis;
3. Eesti internetikogukonnas domeenivaldkonna ja internetihalduse alase

arutelukultuuri edendamine;
4.  domeenivaldkonna uuenduslike teenuste pakkumine;
5. 99,99% toimiv DNS infrastruktuur ja kasvavatele küberohtudele

valmisolek.

Tegevusvaldkonnad:

1. Domeeninimede süsteemi (DNS) teenuse kättesaadavuse,
stabiilsuse ja turvalisuse tagamine
1.1. Dünaamilisem tsooni värskendamine - vähendada uuenduste



jõudmise aega DNSi vähemalt 50%;
1.2. Nimeserveri teenuste laiendamine - analüüsida autoriteetse

nimeserveri teenuse pakkumist .ee registreerijatele (sh anycast
teenus); avalik lahendav nimeserveri teenus;

1.3. IPv6 toe lisamine kõikidesse serveritesse;
1.4. DNS-liikluse krüpteerimise vajalikkuse ja võimaluste analüüs;
1.5. Turbelahenduste nagu DNSSEC, DANE, SPF, DMARC, DKIM,

DoH/DoT tutvustamine ja laiemale kasutusele võtule kaasa aitamine;
1.6. VPN ja dünaamilise IP toe ja lahenduste juurutamise analüüs.

2. Domeeniregistri arendused
2.1. Registrisüsteemi arendus

2.1.1.Registrisüsteemi käivitamine pilves koos sellest tulenevate
riskide maandamisega;

2.1.2.oksjonisüsteemi arenduse järgmine etapp: inglise oksjon ning
domeenide järelturu lahendus domeenide turvaliseks
edasimüügiks;

2.1.3.isikutuvastus ja autoriseerimine: välismaiste domeeni
kontaktide kontroll koostöös teiste domeeniregistritega;
kahetasemeline autentimine registreerimistoimingute
autoriseerimisel; toetatud tugevat isikutuvastamist võimaldavate
meetodite laiendamine teiste riikide era ja avaliku sektori
lahendustega;

2.1.4.eeID teenuse laiendamine eelkõige Euroopa riikide tugevat
isikutuvastust võimaldavate elektroonsete lahendustega (näiteks
panga IDd);

2.1.5.pilve whois (anycasted WHOIS) - whois serverite hajutatud
võrgu rajamise analüüs ja piloteerimine;

2.1.6.piirangute ja tõkendite kohta täinendava info lisamine WHOISi
või registreerija portaali;

2.1.7.WHOISi infole registreerija poolse info lisamise võimaluse
loomine;

2.1.8.kasutajaliideste (eu ja ux) värskendamine (portaalid ja
koduleht) sihituna väikestele ekraanidele (mobile first);

2.1.9.registrisüsteemi vajaliku riistvara värskendamine;
2.1.10. hädaabi registripidaja (EE Direkt) uuendamine.

2.2. .ee registreerimise teenuse arendus
2.2.1.Domeenioksjoni regulatsiooni täiendamine järelturu teenuste

osas;
2.2.2.domeeni registreerimise protsessi parendus – kohustusliku

haldus ja tehnilise kontakti nõude kaotamise-, vähemalt kahe
nimeserveri nõude leevendamise soovituslikuks muutmise analüüs;



telefoninumbri vajaduse analüüs mitmetasemelise autentimise
vaatenurgast;

2.2.3.Domeenivaidluste Komisjoni töö ja protsessi arendamine –
protsessi digiteerimine, süstematiseerimine ja võimalusel täiendav
automatiseerimine;

2.2.4.registreerimise teenuste automatiseerimine – domeeni
registreeringute automaatne pikendamine registripidajatele ning
pikendamise tühistamise võimaldamine teatud aja (näiteks 14
päeva) jooksul;

2.2.5.domeeni pikendamata jätmise põhjuste analüüs (kuidas ja
milleks domeeni kasutatakse, kodulehe tegemise õpetus).

3. EISi arendamine

3.1. .ee turundamise eelisarendamine;
3.2. turvasertifikaadi uuendamine - e-ITS või ISO;
3.3. registriteenuse laiendamine teistele tippdomeenidele  - võimaluste

kaardistamine;
3.4. domeenivaldkonna teabe ja uuenduste viimine täiendavatesse

kanalitesse (MKM ja RIA uudistevoog, Geenius, CENTR news jne);
3.5. elektroonilise isikutuvastuse edendamine - piiriülese isikutuvastuse

ja biomeetriliste lahenduste seire ja rakendamine;
3.6. DNSi laadsete lahenduste loomine erinevate eluvaldkondade jaoks

(näiteks “krüpto rahakottide” aadressid, ajutised või ühekordsed
aliased maksekaartidele, DNSi kaasamine isikutuvastus lahendustesse
(ID4me, IRMA jms)). Võimaluste kaardistamine ja analüüs;

3.7. domeenikorraldust puudutavate õiguslike regulatsioonide loomises
kaasalöömine (interneti sisu üle järelevalve, elektroonilised tõendid
jms);

3.8. piiriülene koostöö (teiste registritega, CENTRi, ICANNga);
3.9. koostöö edasiarendus CERTi, tarbijakaitse, politsei, prokuratuuri ja

kohtutega;
3.10. valdkonna kompetentsikeskusena tegutsemine.

4. Koostöö sidusgruppidega

4.1. Täiendava statistika avaldamine registripidajatele ja
registreerijatele, sh kolmandate osapoolte koostatud analüüsid ja
andmed;

4.2. CENTRi ja valdkonna uudiste vahendamine sidusgruppidele;
4.3. registripidajate aktiivne kaasamine .ee arengusse;
4.4. valdkonna töögruppides osalemine (ICANN, CENTR, RIPE, OARC,



IGF jne) ja .ee sidusgruppide esindamine ning kogutud info jagamine
sidusgruppidega;

4.5. arutelud EISi rolli üle interneti puhtuses.

5. Eesti Interneti arendus

5.1. Arvamusfestivalil internetialaste teemadega osalemine;
5.2. Eesti Keele Instituudi nimekonkursil osalemine;
5.3. Turvalise interneti päeval osalemine;
5.4. .ee domeeni teadmuse ja domeeni kasutamise kohta info viimine

interneti kasutajateni (kaasates registripidajaid ja kolmandaid
osapooli);

5.5. küberteadliku ja -oskusliku ühiskonna kujundamine, interneti
arengute teemaliste aruteludele kaasaaitamine (internetihügieen,
foorumid, seminarid, Arvamusfestival jms);

5.6. olla osa Eesti küberjulgeoleku tagajatest;
5.7. .est – töö ICANNis võimaliku vabastamise nimel riigitunnusega

tippdomeenina;
5.8. valdkonna koolituste korraldamine.


