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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev sajand on toonud suuri muutusi julgeolekukäsitluses. Riigid ei näe riiklikku julgeolekut 

enam üksnes läbi sõjalise prisma. Seda suundumust on jaganud ka Eesti, mille tunnistuseks on 

asjaolu, et meie julgeolekupoliitika raamdokument – Eesti julgeolekupoliitika alused (2010) – 

põhineb avaral julgeolekukäsitlusel, mis hõlmab kõiki julgeolekut mõjutavaid suundumusi ja 

selle tagamiseks olulisi valdkondi. Käesoleva magistritöö seisukohalt on olulise tähtsusega, et 

avar julgeolekukäsitlus eeldab kõigi ühiskonna sektorite kaasamist ning integreeritud 

lähenemisviisi. Töö uurimisobjektiks valitud kaitsetööstus on üks neist ühiskonna sektoritest, 

mida võiks julgeolekupoliitikas arvesse võtta, kuid millele ei ole Eestis riiklikul tasemel väga 

suurt tähelepanu pööratud.   

 

Eesti julgeolekupoliitika alused on dokument, mis kirjeldab julgeolekukeskkonda ja seda 

mõjutavaid arenguid. Eristatakse tegureid, mis loovad uusi võimalusi julgeoleku tagamiseks ja 

samas neid, mis suurendavad ebastabiilsust ja ettearvamatust. Riigil on seega tähtis teada kõiki 

tegureid, mis võivad julgeolekule mõju avaldada. Sellest tõdemusest lähtub ka käesolev töö, kus 

vaatluse alla tuleb kaitsetööstus kui majandusharu, mis teistest enam on seotud riigi julgeoleku 

tagamisega.  

 

Eesti riigi põhiseaduse kohaselt on igaühel õigus riigi ja seaduse kaitsele (§ 13) ning õiguste ja 

vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste 

kohustus (§14). Seega on riigi üheks kohustuseks rahvale – inimestele ja materiaalsele varale – 

kaitse pakkumine nii sisemise kui ka välise ohu eest. Eesti julgeolekupoliitika alustes on mitmeid 

viiteid sõjalise võimekuse vajadusele. Eesti-vastane sõjaline rünnak ei ole praegu ega 

lähitulevikus küll tõenäoline, kuid sellist ohtu ei saa pikemas perspektiivis välistada. Riigil on 

järelikult vaja valmistuda relvastatud kaitseks ja hankida selleks kaitseotstarbelisi kaupu. 

Relvastust ja sõjalist varustust nõuab osalemine rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel ja 

tsiviilmissioonidel, mis on Eesti julgeolekupoliitika lahutamatu osa. Paratamatult tekib riigil suhe 

kaitsetööstusega, mis on vajalike toodete allikas. 
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Rahvusvaheliselt on kaitsetööstusest ja selle riiklikul tasandil toetamisest üha enam räägitud. 

Selle põhjuseks on ühelt poolt riikide finantsolukorra halvenemine, teisalt aga muutunud 

julgeolekuolukorrast tingitud uued nõudmised kaitsevõimekusele. Finantskriis on kaasa toonud 

ranged eelarvekärped, sealhulgas ka riikide kaitse-eelarvetes. Kodanike kaitse kohustus ja 

rahvusvahelistes kriisikolletes panustamine ei luba aga teha järeleandmisi kaitseväe varustatuses 

uusima tehnikaga. Nii ongi teravalt tõusetunud küsimus, kuidas kärpida nii, et riigi julgeolek ei 

väheneks ning milline on selles olukorras omamaise kaitsetööstuse tähtsus. 

 

Ka Eestis on kaitsetööstus mõningast avalikkuse tähelepanu saanud. Kui seda tööstusharu 

esindavaid ettevõtteid Eestis leidub, siis võib ka Eesti puhul küsida, kas neil võiks piisava 

riigipoolse toetuse korral olla oluline roll Eesti kaitsevõime tagamisel. Siinkohal on probleemiks, 

et puudub ülevaade Eesti kaitsetööstuse valdkonnast ning selle võimalustest. Seni ei ole uuritud, 

millistes riigi turvalisuse aspektides laias julgeolekukontseptsioonis võib  kaitsetööstuse tähtsus 

märkimisväärne olla ja kas Eesti vastaval tööstusharul on potentsiaali julgeoleku tagamisse 

panustada. Samuti ei ole uuritud, kuidas saaks kaitsetööstuse panust enam rakendada 

sisejulgeoleku valdkonnas tagamaks riigi julgeolekut rahuajal. Probleemiks on veel, et ei ole 

teada, kas ja kuidas kaasatakse Eesti kaitsetööstuse ettevõtteid ning nende esindajaid 

julgeolekuga seotud teemade arutamisse. Neid küsimusi ei ole seni Eestis kirjutatud teadustöödes 

põhjalikult käsitletud. 

 

Laias julgeolekukontseptsioonis on oluline ka majandusjulgeolek ja riigi tööstusel on selle 

tagamisel kahtlemata tähtis roll. Käesolevas töös vaadeldakse lähemalt ühte tööstusharu, milleks 

on kaitsetööstus. Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, milline on Eesti kaitsetööstuse 

tähtsus riigi julgeoleku aspektist ning kuidas saaks seda julgeoleku tagamisel paremini kasutada.  

 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1) kirjeldada ja defineerida kaitsetööstus kui majandussektor ning anda ülevaade selle 

tekkimisest ja arengust Eestis; 

2) analüüsida teiste riikide näitel kaitsetööstuse rolli  julgeoleku tagamisel; 

3) selgitada välja, milline on Eesti kaitsetööstuse tänane panus julgeolekuvaldkonnas  ning 

teha ettepanekuid Eesti kaitsetööstuse paremaks hõlmamiseks riigi julgeoleku tagamisse.  
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Magistritöö ülesehitus järgib uurimisülesandeid. Töö on jagatud kolmeks peatükiks, millest 

esimeses peatükis lahendatakse esimene uurimisülesanne, teises peatükis teine ja kolmandas 

peatükis viimane uurimisülesanne. Töö tulemusena selgitatakse välja Eesti kaitsetööstuse tähtsus 

riigi julgeoleku tagamisel ning esitatakse ettepanekud valdkonna arendamiseks ning  riigi ja 

kaitsetööstuse ettevõtete koostöö parandamiseks Eestis. 

 

Esimene peatükk koosneb kolmest alapeatükist ja keskendub magistritöö uurimisobjekti 

piiritlemisele. Esimeses alapeatükis vaadeldakse kaitsetööstuse mõistet. Käsitletakse selle mõiste 

seoseid julgeoleku mõistega. Kuna julgeoleku mõiste on käesoleval sajandil laienenud, siis on ka 

kaitsetööstuse mõiste alla võimalik paigutada suurem hulk tootjaid ja teenusepakkujaid. Piiri 

tõmbamine puhta kaitsetööstuse ja julgeolekutööstuse ning tsiviiltööstuse vahele on tänapäeval 

üha keerulisem. Teises alapeatükis  kirjeldatakse sektori olulisemaid iseloomulikke jooni, mis 

eristavad seda ülejäänud tootmisest. Relvastuse näol ei ole tegu tavaliste kaupadega, vaid nende 

tootmisel on olulisi poliitilisi ja isegi eetilisi aspekte. Kolmandas alapeatükis antakse ülevaade 

Eesti kaitsetööstuse minevikust ja tänapäevast, et luua pilt, mida Eesti kaitsetööstus endast 

kujutab.  

 

Teine peatükk, mis koosneb viiest alapeatükist, kujutab endast rahvusvahelist uuringut. 

Rahvusvahelisi näiteid on vaja loomaks konteksti Eesti arengutele ja sellest lähtuvalt on valitud 

ka uuritavad riigid. Esimeses alajaotuses näidatakse kaitse- ja julgeolekutööstuse tähtsuse kasvu 

Euroopa Liidu  (EL) raamistikus. Vaatluse all on ühenduse jõupingutused ühtse kaitsetööstuse 

loomisel ning milline on EL poliitika kaitsetööstuse arendamisel. EL kaitsetööstuse arendamise 

meetmetel on kahtlemata tähtsus Eesti vastava sektori progressi seisukohalt. Teises alapeatükis 

on juttu Hollandi kui EL-i väikeriigi kogemusest. Tegu on Eestile sarnaselt väikese, kuid 

edumeelse EL ja NATO liikmesriigiga, kellel on siiski tugevam tööstuslik baas. Seetõttu on 

Eestil Hollandilt õppida. Kolmandas alapeatükis kirjeldatakse USA kui maailma kõige võimsama 

riigi kaitsetööstust, mis on läbi ajaloo mõjutanud riigi arengut ja selle poliitilise ning 

majandusliku kaalukuse kasvu. Tegu on hea näitega riigist, kus kaitsetööstus on tähtis, kuid kus 

selle olulisus on kaasa toonud ka teatavad ohud. Neljandas alapeatükis tuuakse välja Kanada 

näide kaitsetööstuse arendamisest ning sellega kaasnevatest probleemidest ja võimalikest 

lahendustest. Kanada on üks neist riikidest, kus sarnaselt Eestile ei ole kaitsetööstuse arendamine 
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olnud prioriteetne, kuid kus viimastel aastatel on sellele palju suuremat tähelepanu pööratud ja 

uuringutega välja selgitatud võimalused sektori konkurentsivõime tõstmiseks. Jällegi on Eestil 

sellest protsessist võimalik õppida. Peatüki viies alajaotus on rahvusvahelise uuringu kokkuvõte, 

kus on näidete alusel eraldi välja toodud riigielu aspektid, mille jaoks kaitsetööstusel on 

märkimisväärne tähtsus. Poliitika ja majanduse kõrval on siin üheks sektoriks ka sisejulgeolek, 

kuhu ulatub kaitsetööstuse mõju läbi innovaatiliste toodete, mis algselt on välja töötatud 

sõjaliseks kasutamiseks, kuid hiljem leidnud rakendust sisejulgeolekustruktuurides.  

 

Kolmas peatükk, mis koosneb kolmest alapeatükist, pöördub taas Eesti kaitse- ja 

julgeolekutööstuse juurde ning vaatleb selle tähtsust riigielu erinevatele valdkondadele ja 

julgeolekule Eesti kontekstis. Kõigepealt uuritakse võrdlevalt Eesti kaitsetööstuse tähtsust 

olulistes riigielu valdkondades, kasutades selleks julgeoleku- ja kaitsetööstuse valdkonna  

ekspertide arvamusi. Teises alapeatükis analüüsitakse, milline on Eesti kaitsetööstuse 

hetkeolukord ja põhiküsimused seoses riigi julgeolekuga. Samuti analüüsitakse, millised on 

võimalused panustada kaitse- ja julgeolekuvaldkonda ja seeläbi julgeolekut tugevdada. 

Magistritöö kolmanda peatüki kolmandas alapeatükis tuuakse välja tegevussuunad ja 

ettepanekud, kuidas võiks kaitsetööstust Eestis paremini kaasata ning kuidas võiks see kaasa 

aidata julgeolekupoliitiliste eesmärkide saavutamisele koostöös riigiga.  

 

Magistritöö puhul on tegemist empiirilise uuringuga, milles kasutatakse ülevaateuurimuse 

strateegiat. Antud strateegia sobib hästi kirjeldamaks ja uurimaks kaitsetööstuse valdkonda, mida 

pole Eestis teaduslikult uuritud ning mille kohta rahvusvahelisel tasandil  on vastukäivaid 

arvamusi. Magistritöös kasutatakse kvalitatiivset andmekogumismeetodit. Eesmärgi 

saavutamiseks viis autor kokku läbi kaheksa poolstruktureeritud ekspertintervjuud Eesti 

Kaitsetööstuse Liidu (EKTL) esindajaga, kahe EKTL-i liikmesettevõtte esindajaga, 

Kaitseministeeriumi (KM), Siseministeeriumi (SM) ja Kaitseväe esindajatega ning  

julgeolekuvaldkonna eksperdiga. Ekspertintervjuude tulemused andsid ülevaate Eesti 

kaitsetööstuse olemusest, arengust, probleemidest, võimalikest lahendustest ning seostest 

julgeolekuga. Ühe ülevaateuurimuse osana viiakse läbi  võrdlev analüüs erinevate riikide ja EL-i 

kaitsetööstuse arengutest, hetkeolukorrast ning varem läbiviidud uuringutest. Rahvusvaheline 

võrdlev analüüs annab ülevaate EL-i, Hollandi, USA ja Kanada kaitsetööstuse rollist, selle 



 8 

tunnetamisest ning valdkonna arendamise poliitikast. Rahvusvahelise võrdleva analüüsi 

tulemusel selguvad need valdkonnad, kus kaitsetööstuse mõju julgeolekule  on kõige enam 

täheldatud.  

 

Magistritöö teema on aktuaalne, kuna kaitsetööstuse ja riigi omavaheline koostöö ja selle 

edendamine on hetkel arutusel ka Euroopa tasandil. Selle arutelu üheks eestvedajaks on Euroopa 

Kaitseagentuur (European Defence Agency, EDA). Eesti  peaks kaasa minema Euroopa tasandil 

toimuvate arengutega ja seepärast on oluline nendest ülevaadet omada.  

 

Magistritöö autor tänab oma juhendajat Tuuli Pärnsalu´t ja kõiki, kes on kaasa aidanud magistritöö 

valmimisele.  
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1. KAITSETÖÖSTUSE OLEMUS JA SEKTORI ARENG EESTIS  

 

1.1 Kaitsetööstuse piiritlemine 

 

Eesti julgeolekupoliitika alustes (2010) möönab Eesti riik, et ka sõjaline oht riigile on võimalik. 

Seega tuleb valmistuda kaitseks ja hankida sõjatehnikat, millega varustab riiki kaitsetööstus. 

Selleks, et näha kaitsetööstuse rolli riigikaitses ja selle seosed riigi julgeolekuga, tuleb alustada 

tööstusharu piiritlemisest.  

 

Esmalt tuleb märkida, et kaitsetööstussektorile on pööratud vähe akadeemilist tähelepanu. Enam 

on keskendutud sõjalise jõu ja sellega ähvardamise tähtsusele poliitika vahendina. (Neuman 

2006:429) Kaitsetööstuse teemal avaldatud teadustöödes libisetakse selle defineerimisest sageli 

riivamisi üle, sellega ei tegelda süvitsi
 
(vt nt Reppy 2000; Guay 2007 jne). Sellest võib järeldada, 

et peetakse niigi arusaadavaks, mida kaitsetööstuse all silmas peetakse. Ingliskeelses kirjanduses 

mõistetakse kaitsetööstuse all militaartööstust või sõjatööstust, mille all peetakse silmas relvade 

ja militaartehnika tootmist. Käesolevas magistritöös ei ole aga kaitsetööstus nii kitsalt 

määratletud, vaid mõistekasutust on kohaldatud Eesti oludele, keelelisele keskkonnale ja 

tänapäeva arengutele.  

 

Kui termineid „kaitsetööstus” (ingl k defence industry) ja „sõjatööstus” (ingl k military industry) 

kasutada paralleelselt eesti keeles, siis tundub, et vahe on pigem emotsionaalne – sõda on 

negatiivse tähendusega ja kaitse positiivse tähendusega. On ju igal riigil õigus enese kaitsele juba 

ÜRO põhikirja (1991) artikli 51 alusel, kuid sõjatööstus tekitab assotsiatsiooni ründe ja 

agressiooniga. Võimalik, et just seepärast ongi eesti keeles enam kasutusel termin 

„kaitsetööstus”. Samuti tekitab termin „sõjatööstus” Eesti kontekstis võõristust seetõttu, et 

enamasti arvatakse, et sellist tootmist Eestis ei leidu. Sellest võib järeldada, et sõjatööstuse all 

mõeldakse eelkõige relvade ja sõjatehnika tootmist, samas kaitsetööstus võib hõlmata enamat. 

Käibel on ka termin „relvatööstus” (ingl k arms industry), mis on tavakeeles ka sõjatööstusest 

kitsam mõiste.  
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Joonis 1. Kaitsetööstuse määratlus tavakeeles. 

 

Nii nagu terminoloogias sagedane, ei saa kaitsetööstust defineerides toetuda üksnes tavakeelele. 

Selleks, et analüüsid ja statistikad oleks võrreldavad, tuleb tõmmata mõistete vahele selgemad 

piirid.  Kui otsida üldtunnustatud definitsioone, siis statistika kogumise otstarbel on Stockholmi 

Rahvusvaheline Rahu-Uuringute Instituut (Stockholm International Peace Research Institute ehk 

SIPRI) välja töötanud relvamüügi definitsiooni. Relvamüügina läheb arvesse sõjalise kauba ja 

teenuste müük militaarklientidele nii riigi sees kui ka ekspordina. Sõjalised kaubad ja teenused on 

aga need, mis on määratud spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks ning nende kaupade ja teenustega 

seotud tehnoloogiad. Mõiste alla mahuvad ka tehnilised teenused nagu näiteks infotehnoloogia, 

hooldus, remonditeenus ja operatiivabi, samuti teenused, mis on seotud relvajõudude toimimisega 

nagu luure-, koolitus-, logistika teenused, kinnisvarahooldus ning ka relvastatud turvateenus 

konfliktipiirkondades. Selle mõiste alla ei paigutata üldkasutatavaid kaupu nagu elekter, nafta, 

arvutid, puhastusvahendid, vormiriided ega -saapad. (Sources...2012) SIPRI ei defineeri otseselt 

tööstusharu, kuid annab kaudselt selle piirid määratledes kaubad, mille kohta statistikat 

kogutakse. Kaitsetööstuseks saab selle definitsiooni järgi lugeda tööstusharu, mis toodab sõjalisi 

kaupu ja pakub sõjalisi teenuseid ning töötab välja nende kaupade ja teenustega seotud 

tehnoloogiat.  
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Sarnasest lähtepunktist – toodangust, lähtub Eesti „Strateegilise kauba seadus” (RT I, 22.12.2011, 

2), mille § 2 lõikes 2 on antud sõjalise kauba legaaldefinitsioon.  Sõjaline kaup on relv, aine, 

materjal, vahend, seade, süsteem, nende osad, nendega seotud varustus ja spetsiaalsed 

komponendid, tarkvara ja tehnoloogia, mis on projekteeritud, valmistatud, määratud või 

kohandatud sõjalisel otstarbel kasutamiseks, mida kasutatakse sõjalisel otstarbel või mis on 

loetletud sõjaliste kaupade nimekirjas. Sõjalised kaubad kuuluvad strateegiliste kaupade hulka, 

mille alla kuuluvad veel kahesuguse kasutusega kaubad. Sama paragrahvi lõike 8 kohaselt on 

kahesuguse kasutusega kaup selline kaup, (sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia) mida saab 

kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel. Ka kahesuguse kasutusega kaubad on kindlaks 

määratud vastavas nimekirjas. Kui sõjaliste kaupade kohta võib siintoodud definitsiooni 

kasutades väita, et nende tootjaks on sõjatööstus, siis kahesuguse kasutusega kaupu toodavad 

keemiatööstuse ettevõtted, elektroonikatööstuse ettevõtted, infotehnoloogiaettevõtted jne. Oleks 

liialt üldistav öelda, et kaitsetööstus on tööstusharu, mis toodab strateegilisi kaupu, sealhulgas 

kahesuguse kasutusega kaupu, kuna kõiki kahesuguse kasutusega kaupu tootvaid ettevõtted ei saa 

paigutada kaitsetööstuse alla. Pealegi on strateegiliste kaupadena nimekirjades loetletud vaid 

need sõjandusega seotud kaubad, mille eksporti on vajalik ning võimalik kontrollida. Seega 

strateegilise kauba legaaldefinitsioon kaitsetööstuse kui majandusharu piiritlemisele kaasa ei aita.  

 

Pöördume nüüd kaitsetööstuse definitsiooni otsingul Euroopa Liidu normatiivaktide poole. 

Euroopa kaitsetööstuse arendamisele andis konkreetse suuna Euroopa Komisjoni teatis 

„Tugevama ja konkurentsivõimelisema Euroopa kaitsetööstuse strateegia“ (Euroopa Komisjoni 

teatis 2007) Strateegia loetleb meetmed kaitsetööstuse turu tugevdamiseks, tööstusharu sealjuures 

piiritlemata. Dokumendis nenditakse, et kaitsesektori määratlemine muutub üha raskemaks, kuna 

piirid kaitsesektori, julgeoleku ja tsiviiltehnoloogiate (nagu nt elektroonika, 

telekommunikatsioon) vahel hajuvad. (Euroopa Komisjoni teatis 2007: 3) 

 

Euroopa Komisjon võttis 2009. aastal vastu kaitsetööstuspoliitika alusdokumentide paketi 

(Defence industries…2012), mille üheks osaks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 6. mai 2009. 

direktiiv 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise 

kohta (Euroopa Parlamendi 2009:1). Nagu ka pealkirjast nähtub, räägitakse selles 

„kaitseotstarbelistest toodetest” (ingl k defence-related products), mis on defineeritud kui mis 



 12 

tahes toode, mis on loetletud direktiivi lisas. Kaitseotstarbeliste toodete loetelu vastab aga Eesti 

„Strateegilise kauba seaduse“ alusel antud määrusega kehtestatud sõjalise kauba nimekirjale. 

Sellest võib järeldada, et Euroopa Liidu kontekstis räägitakse kaitsesektorist kui sõjalisi kaupu, 

nende lisaseadmeid ja -varustust tootvatest ettevõtetest. 

 

Väga hiljuti on Euroopa liidus jõutud veel ühe määratluseni ja selleks on „julgeolekutööstus“ 

(ingl k security industry). Välja on töötatud julgeolekutööstuspoliitika alused (Euroopa 

Komisjoni teatis Julgeoleku…2012), mis määratleb selle haru üsnagi selgelt. Julgeolekutööstuse 

alla kuuluvad järgmised sektorid: 

 lennundusjulgestus,  

 meresõidu turvalisus,  

 julgeolek piiridel,  

 esmatähtsa taristu kaitse,  

 terrorismivastane luure (sealhulgas küberjulgeolek ja side),  

 kriisiohjamine/tsiviilkaitse,  

 füüsiline julgeolek ning  

 kaitseriietus. 

 

Vastavate EL poliitikate aluseks on põhjalik uurimus „EL-i julgeolekutööstuse 

konkurentsivõime“(Study…2009), mis viidi läbi 2009. aastal. Tuleb märkida, et uurimuses on 

julgeolekutööstuse piiritlemisel tehtud väga põhjalik ülevaade piirnevatest tööstusharudest, mille 

hulka kuulub ka kaitsetööstus. Uurimuses on kogu kaitse- ja julgeolekusektorit kujutatud 

kontiinuumina, mille üleminekud ei ole selgepiirilised ja mis ka ajas muutuvad.  Vaadeldes nii 

ohtusid (uued-traditsioonilised), nõudlust (sise- ja välisest julgeolekust tulenev; era- või avaliku 

sektori vastutusalasse kuuluv) kui ka pakkujaid (kaitse- või tsiviilettevõtted), võib 

ettevõtlusvaldkonda kujutada järgmiselt: 
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Joonis 2. Kaitse- ja julgeolekutööstuse kontiinuum 

 

Kui kõrvutada varasemast analüüsist ilmnenud EL kaupadest lähtuvat piiritlust ja äsjakirjeldatud 

kaitsetööstuse-julgeolekutööstuse seost, siis tuleb märkida, et julgeoleku valdkonda jäävad 

kaubad võivad olla kantud sõjalise kauba nimekirjadesse, kindlasti aga ka kahesuguse kasutusega 

kaupade loeteludesse. Seega on piirid tõepoolest hajusad ja pigem oleks mõistlik vaadelda seda 

sektorit koos kui kaitse- ja julgeolekutööstust. Selline määratlus lihtsustaks oluliselt tööstuse kui 

sektori kindlaksmääramist.  

 

Sellist lähenemist toetab ajalooline areng, mis liigub üha suurema amorfsuse suunas. Muudatused 

terminikasutuses tulid esile pärast külma sõja lõppu. Külma sõja eel ja ajal oli kaitsetööstus 

rangelt piiritletud just relvade (tavarelvade ja massihävitusrelvade) ning sõjaväele vajaliku 

varustuse tootmisega; tehnoloogia militaar- ja tsiviilsektoris erines dramaatiliselt (Neuman 

2006:433).  Külma sõja lõppedes hakkas nõudlus relvade järele järk-järgult vähenema, samas 

hakkas kiirelt arenema tsiviiltehnoloogia. Sõjatehnika hakkas muutuma tehnikaks, mida sai 

kasutada ka tsiviilotstarbel (Dunne 2009). Parimaks näiteks on lennundus ja arvutid, mis 

kõigepealt olid loodud sõjalisel eesmärgil ning hiljem leiti neile rakendus ka tsiviilvaldkondades 

(Chambers 2000c). Toimus ka vastupidine areng, kus tsiviilotstarbeks kasutatavaid tehnoloogiaid 

hakati kasutama sõjanduses. 1990ndateks hakkas sõjatehnika võrreldes tsiviiltehnoloogiaga maha 

jääma (näiteks elektroonikavallas) ning hakati järjest rohkem üle võtma tsiviilsektoris 

kasutatavaid lahendusi (Dunne 2009). Seega, kui varem olid väga suured erinevused tsiviil- ja 

militaarotstarbeliste tehnoloogiate vahel, siis nüüd hakkas olukord muutuma. 

 

Kuna teadusliku innovatsiooni arengutempo on olnud väga kiire, siis paljud sõjalised 

organisatsioonid pöördusid nii kodumaise kui ka välismaise erasektori poole kahesuguse 
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kasutustega tehnoloogiate ja läbimurdeliste avastuste rakendamiseks (Neuman 2009). Näideteks 

tehnoloogiatest ja teadusuuringute tulemustest, mida saavutati tänu riiklikele sõjakulutustele, on 

reaktiivmootorid, raketi tõukejõusüsteemid, plastid ja muu sünteetika, televisioon ja radarid. 

Kõige ilmselgem näide on aga tuumaenergia oma plusside ja miinustega, mis on otsene 

tuumapommi ehitamise tagajärg. (Chambers 2000b) 

 

Ajalooline areng näitab, et sõjalised ja tsiviilotstarbelised kaubad on lähenenud ja piirid on 

sõjatööstuse ja tsiviiltööstuse toodete vahel palju vähem märgatavad. Iga toote kohta ei ole enam 

niisama lihtne öelda, kas ta kuulub sõjalise kauba hulka või mitte. Võib öelda, et kaitsetööstus on 

laiem tööstusharu ning sõjatööstus on ainult üks osa sellest. SIPRI aastaraamatus (Jackson 

2011:255) on näiteks välja toodud valdkonnad, mis ei kuulu otseselt sõjatööstuse alla, kuid ilma 

milleta riigikaitse hakkama ei saa. Näiteks võib tuua teenused, mida saab nimetada 

tsiviilteenusteks ja mida kasutatakse ka rahuajal, nagu tervishoid, koristusteenused, toitlustus, 

transport, logistika jne. Need kõik on teenused, mida läheb edukaks toimimiseks vaja ka 

lahinguvägedel. Nende teenuste pakkujad ei kuulu sõjatööstuse alla, kuid samas aitavad nad 

kaasa julgeoleku tagamisele. Eriti kahesuguse kasutusega kaupu tootvad ettevõtted sageli ei pea 

ennast relvatööstuse ettevõteteks (Dunne 2009), kuid selliseid ettevõtteid saab paigutada 

kaitsetööstuse alla, kuna nad siiski osalevad julgeoleku tagamisel või aitavad sellele kaasa.   

 

Laiem lähenemine kaitsetööstusele on otstarbekas just Eesti kontekstis. Ilmselt ei ole Eestis palju 

ettevõtteid, mis liigituksid sõjatööstuse ettevõtteks selle kitsas traditsioonilises tähenduses. Samas 

kui mõelda tänapäevastele uutele ohtudele nagu küberründed ja terrorism, siis siin on Eesti 

ettevõtetel olemas teatav võimekus ja neid võib paigutada kaitsetööstuse ettevõtete hulka. Eesti 

kaitsetööstuse ettevõtted on moodustanud kaitsetööstuse liidu. Liikmeskond on kujundatud kogu 

kaitse- ja julgeolekutööstuse spektrit läbivalt ja see näitab samuti, et Eestis on tunnustatud 

kaitsetööstuse laiemat tõlgendust, mille alla kuuluvad ka toetavad tegevused nagu näiteks 

toitlustamine, rõivatööstus, meditsiin jne.  

 

Kui minna veelgi kaugemale, võib väita, et põhimõtteliselt kogu tänapäeva moodsa tööstuse 

toodang on mingil määral seotud riigi julgeolekuga. Sellisel juhul saab aga kaitsetööstuse alla 

liigitada kõiki ettevõtteid ja seega hõlmata sellega kogu majandust. (Flamm 2000:58) Selline 
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lähenemine ei ole aga kuigi otstarbekas. Kui kaitsetööstuse piiritlemiseks on mitmeid viise, siis  

enamasti on piiritlemine siiski seotud ettevõtte toodetava toodangu iseloomuga. Kaitsetööstuse 

ettevõtteks saab sellisel juhul nimetada ettevõtet, mis toodab spetsiifilist kaitseotstarbelist 

toodangut, millel ei ole tsiviilkasutust. (Flamm 2000:58) Selline lähenemine on aga Eesti 

kontekstis liialt kitsas. Teise piiritlemise alusena võib kasutada  ettevõtte  militaarkasutusse 

müüdava toodangu osakaalu. Kui ettevõte müüb suurema osa oma toodangust militaarkasutusse, 

siis on tegemist kaitsetööstusega. (Flamm 2000:59) See tähendab, et kaitsetööstusettevõteteks 

saavad olla ka tavalised tsiviilettevõtted, mille klientideks on militaarvaldkonna organisatsioonid. 

Selline lähenemine tekitab aga küsimuse, kas näiteks toitlustus-, koristus- või keemilise 

puhastuse ettevõtted, mille peamiseks kliendiks on  kaitsejõud, on samuti kaitsetööstusettevõtted. 

Antud magistritöö raames ei sobi viimane piiritlemisviis, kuna tegemist on liiga laia 

määratlusega. 

 

Eesti ja antud magistritöö kontekstis tuleb leida lähenemine kaitsetööstuse piiritlemiseks nii, et 

see ei oleks liiga laialivalguv ega ka mitte liiga kitsas. Arvestades eeltoodud definitsioone, 

magistritöö eesmärki ja Eesti konteksti, siis käsitletakse kaitse- ja julgeolekutööstust antud 

magistritöös kui tööstusharu, mis hõlmab riigi kaitsevõime tagamiseks vajalike spetsiifiliste 

kaupade ja teenuste tootmist ning millel on tavapärasest tsiviiltootmisest suurem seos riigi 

julgeolekuga. See tähendab, et kaitsetööstuseks peetakse lisaks klassikalisele kaitsetööstusele ka 

julgeoleku- ja tsiviiltööstust, mis suudab toota spetsiifilisi kaupu ja teenuseid riigi 

kaitsevõimekuse suurendamiseks ning sisejulgeolekujõudude varustamiseks ning mis annab 

panuse riigi julgeolekusse.  

 

1.2 Kaitse- ja julgeolekutööstuse iseloomulikud jooned 

 

Juba 1983. aastal kirjutas tuntud Briti poliitikateadlane Barry Buzan oma raamatus „People, 

States and Fear” julgeoleku mitmemõõtmelisusest. Ta esitas traditsioonilise sõjalise 

julgeolekusektori kõrval ka julgeoleku poliitilise, majandusliku, ühiskondliku ja ökoloogilise 

mõõtme. (Buzan 1983) Külma sõja lõpp lõi segi vana must-valge ohupildi. Niinimetatud uute, 

või hoopis külma sõja aegse tuumavastasseisu tingimustes hästi unustatud vanade, 
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mitteterritoriaalsete ohtude esiletõusuga hägustus riikliku ja rahvusvahelise ning „kõva” ja 

„pehme” julgeoleku eraldusjoon. (Mälksoo 2006) Julgeoleku-uuringutes hakati 1990. aastate 

alguses pöörama rohkem tähelepanu varasemalt vähemolulisena tajutud „pehmetele” ohtudele, 

etnilistest konfliktidest organiseeritud kuritegevuse, illegaalse immigratsiooni, 

sotsiaalmajandusliku arengupeetuse, inimõiguste rikkumise, demokraatlike vajakajäämiste, 

mittetoimivate riigistruktuuride, multilateraalsete institutsioonide vähese tõhususe ning 

keskkonnaprobleemide julgeolekuliste järelmiteni. Julgeoleku kontseptuaalne avardamine on 

toimunud ka horisontaalselt — ja nii puudutavadki tänapäevased käsitlused julgeoleku sõjalise 

mõõtme kõrval ka selle poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ning virtuaalseid 

ilminguid. (Mälksoo 2009) Seega on 21. sajandi julgeolekukäsitlus ja -süsteem oluliselt 

muutunud, mis tõi endaga kaasa ka muutusi kaitse- ja julgeolekutöötuse valdkonnas. 

 

Tänapäeva ebakindlas julgeolekukeskkonnas iseloomustab kaitse- ja julgeolekutööstust 

komplekssus ning keerulised suhted ühiskonnakorralduse erinevate tahkudega. Kuigi 

tööstusharus opereerivad ettevõtted, mille esmahuviks majandusüksustena on kasumi taotlemine, 

ei ole tegu tavalise äriga. (Heidenkamp, Louth, Taylor, 2011:6) Ajalooliselt on kaitseturg 

võrreldes teiste tööstussektoritega olnud riigi poolt enam kaitstud just sellepärast, et see on 

tihedalt seotud riigi suveräänsuse, julgeoleku, töökohtade ja tehnoloogilise arengu aspektidega. 

(Bialos, Fisher, Koehl 2009:1) Alljärgnevalt on välja toodud kaitse- ja julgeolekutööstuse 

olemust kokku võttev joonis ning seejärel on kirjeldatud selle olulisemad iseloomulikud jooned, 

mis eristavad seda sektorit ülejäänud tootmisest.  

 

Joonis näitab, et kaitse- ja julgeolekutööstusel on oluline roll 21. sajandi muutunud julgeoleku ja 

üleüldises rahvusvahelises keskkonnas. Viimase 20 aasta vältel on muutunud strateegiline 

maastik, tekkinud erinevate trendide koosmõju, mis on ühelt poolt täis võimalusi, kuid teisalt 

keerulised tõlgendada ja potentsiaalselt kiiresti muutuvad. Külma sõja järgses maailmas muutus 

võimu jagunemine. Tõusvad jõud toetuvad oma leitud diplomaatilisele mõjule, majanduslikule 

tugevusele, sõjalisele potentsiaalile, kulutuurilevikule ja rahvusvahelisele juhtpositsioonile – 

globaalse keskkonna vastastikusele sõltuvusele. (Heidenkamp, Louth, Taylor 2011:2)  Võimu 

ümberjaotumine ja rahvusvaheline vastastikune sõltuvus moodustavad kaitsesektorit ümbritseva 

sfääri. 
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Joonis 3. Kaitse- ja julgeolekutööstuse tähtsus (Heidenkamp, Louth, Taylor 2011:5, täiendatud) 

 

Jooniselt nähtub, et kaitse- ja julgeolekutööstusele on iseloomulik mitmemõõtmelisus. Poliitiline 

mõõde tähendab, et see on ühiskonna seisukohalt väga oluline, kuna julgeolek on üks kõige 

tähtsamaid inimese põhivajadusi (Euroopa Komisjoni teatis Julgeoleku…2012:2). Kaitsesektori 

tehniline ja tööstuslik baas tagab riigi valmisoleku kaitseülesannete täitmiseks ja esilekerkivate 

turvaprobleemide lahendamiseks (Euroopa Komisjoni teatis 2012:2). Sõjaline jõud ja võimsus 

annavad riigile tugeva diplomaatilise vahendi ja tõstavad riigi rahvusvahelist mainet ning seeläbi 

ka riigi valitsuse staatust. Ei ole juhus, et kõikidel ÜRO Julgeolekunõukogu alalistel 

liikmesriikidel on võimsad relvajõud ja sealhulgas ka tuumarelvade võimekus. Samad riigid on 

alustalaks rahvusvahelistes rahuoperatsioonides. Võib öelda, et riigid, kellel on loodud tugev 

sõjavägi, mida toetab tugev kaitsetööstus, on võimelised mõjutama globaalset 

julgeolekukeskkonda ning sellega suurendama oma sõnaõigust maailmas. (Matthews, Maharani 

2009)  
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Majanduslik mõõde tähendab, et kaitse- ja julgeolekutööstusel on võime oluliselt mõjutada riigi 

majandusolukorda. Belgia kaitsevaldkonna ökonomist Emile Benoit uuris 1970ndatel 

kaitsekulutuste suuruse mõju majandusele ning ta leidis, et nende vahel on positiivne kausaalne 

mõju. (Matthews, Maharani 2009)  Esiteks on tegu tööjõumahuka tootmisega, mis kasvatab riigi 

tööhõivet. (Matthews, Maharani 2009) Paljudes arenenud maades on kaitsevaldkonnal niivõrd 

suur võimekus, et selle taga on suur inimressurss. Kui juttu tuleb kaitsekulutuste vähendamisest, 

on  kaalul väga paljude inimeste töökohad.  

 

Majanduspoliitiliselt on riikide jaoks oluline kaitsetööstusliku oskusteabe hoidmine. Relvade 

tootmine on seotud kõrgtehnoloogiliste tegevustega ning teadus- ja arendustegevusega 

täppismehaanika, inseneriteaduste ja süsteemide integreerimise valdkonnas. Need tegevused 

nõuavad kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, kes tegelevad kõrge lisandväärtusega tegevustega. 

Kuid need väärtuslikud tegevused  saavad kasulikud olla riigi kohalikule majandusele ainult siis, 

kui relvade tootmine toimub riigisiseselt. (Matthews, Maharani 2009) Kaitse on tihedalt seotud 

elektroonika, info- ja sidetehnoloogia, transpordi, bio- ja nanotehnoloogiaga. Koos kujutavad 

need valdkonnad endast võimaluste, uuenduste ja tehnoloogilise arengu allikat, mis kannustab 

kogu majanduse arengut. (Euroopa Komisjoni teatis 2012:2) Kui kaitsetööstuse arendamine ja 

selle võimekus mõjutavad positiivselt riigi majandust, siis tagab see teatud majandusjulgeoleku. 

Riigil on rohkem ressursse ja vahendeid, et täita oma ülesandeid. Erasektor on majanduslikult 

heal järjel ning suudab toetada riiki julgeolekuvaldkondades.  

 

Kaitse- ja julgeolekutööstus on teadusmahukas tööstusharu. Kaitsevaldkond on valdkond, kuhu 

on riiklikult ajalooliselt väga palju investeeritud. Külma sõja ajal panustasid riigid tohutuid 

summasid kaitseotstarbelistele teadusuuringutele ja arendustegevusele. USA ja Nõukogude Liit 

on sellest parimad näited. Tänu aktiivsele koostööle teadusasutusega on kaitsevaldkonnas üritatud 

saada aina uusi, efektiivsemaid ja võimsamaid relvasüsteeme ja teisi sõjapidamiseks vajalikke 

süsteeme (Scaruppe 2012:46-48). Uuringuteks ja arenduseks on aga vajalikud rahalised vahendid, 

mida erasektoril sageli ei ole. Seega sõltub sektor nii ajalooliselt kui ka tänapäeval riigieelarvetes 

teadusuuringuteks ette nähtud vahenditest. (Euroopa Komisjoni teatis 2012:4) Tööstusharu peab 

olema piisavalt paindlik, et kohanduda ka rahastajate finantsolukorra muutustele.  
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Ajalooliselt on toimunud tsiviil-sõjaline integratsioon. Kaitsesektor on intensiivselt areneva 

tehnoloogiaga sektor, mis on uurimistöö eesrinnas ja mille arengust koorub kasulikke arendusi 

teistelegi sektoritele. Kaitsetööstuse tooteid ja teenuseid saab kasutada mitte ainult 

militaarvaldkonnas, vaid ka teistes julgeoleku valdkondades nagu politsei, pääste, piirivalve, 

meditsiin. Mitmed kaitsetööstusele välja töötatud tehnoloogiad (internet, maavaatlussüsteem, 

satelliitside, 3D disain, positsioneerimine) on edendanud arengut tsiviilvaldkondades. (Scaruppe 

2012:46-48) Nüüd on see üha enam muutumas kahepoolseks protsessiks, mille käigus ka 

tsiviilsektorid mõjutavad kaitsesektorit (nt tarkvara areng). (Euroopa Komisjoni teatis 2012:2) 

Teadusmahukus ei ole aga tänapäeval iseloomulik ainult kaitsetööstusele, sest ka paljudes 

tsiviilsektorites on mõistetud innovatsiooni investeerimise tähtsust (Markowski, Hall, Wylie 

2010: 106) 

 

Kaitse- ja julgeolekutööstust iseloomustab samas seotus riigipoolse regulatsiooniga, mis piirab 

majandustegevust. Võib väita, et riigisektoril on kaitsetööstuse toimimises võtmeroll 

(Markowski, Hall, Wylie 2010: 153). Riik, kes on kaitsetööstuses sageli tellija, finantseerija 

tootjafirma omaniku või osaniku rollis, on ise ka selle tööstusharu reguleerija.(Heidenkamp, 

Louth, Taylor 2011:15) Toodetele on kehtestatud normatiivid ja standardid. Piirangud on 

kehtestatud toodete ekspordile; sellega kaasneb tülikas litsentsitaotlemise- ja 

sertifitseerimiskohustus. Kui ettevõte asub tegutsema rahvusvaheliselt, on riikide regulatsioonid 

sageli erinevad, mis komplitseerib ärikeskkonda veelgi. (Euroopa Komisjoni teatis 2012:7) 

Kaitsetööstus käitleb riigi sõjajõudude konfidentsiaalset teavet ning peab seetõttu arvestama 

kontrolliga oma töötajate, klientide ja tootmisprotsesside üle. (Heidenkamp, Louth, Taylor 

2011:15) 

 

Kaitse- ja julgeolekutööstuse ning riigi suhteid iseloomustavad ka mõningad ohud. Kuna 

tänapäeval on kaitsetööstuse ettevõtted suurel määral just eraettevõtted, tekib nende ettevõtete ja 

riigi vahel teatav sõltuvus. Valitsus tahab olla kindel,  et sõjalise varustuse ja teenuste olemasolu 

ja kvaliteet on garanteeritud ka kriisi ajal. Riik peab ka suutma piisavalt kontrollida eraettevõtete 

sõjalise otstarbega toodete ja tehnoloogiate levikut. (Neuman 2009:112) Näiteks strateegiliste 

kaupade eksport ja sõjaliste kaupade vedu nõuab riigipoolset süstematiseeritud ja tõhusat 

kontrolli, sest need on seotud selliste rahvusvaheliste julgeolekuohtudega nagu 
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massihävitusrelvad (bioloogilised-, keemilised relvad, tuumapommid jt) ja terrorism. (Neuman 

2009:112). Riigid peavad sageli kaaluma, kas mõnda olulist võimekust toota riigis endas või 

importida mujalt. (Markowski, Hall, Wylie 2010:21).   

 

Suuresti arvestades neid ohtusid on kogu sektori turg üsna killustatud, kuna riigid eelistavad 

selgelt omamaist kaitsetööstust toetudes tihti just oma riikliku julgeoleku ja sõltumatuse 

aspektidele (Euroopa Komisjoni teatis 2012:4). 

 

Kokkuvõtlikult iseloomustab kaitse- ja julgeolekutööstust muude tootmissektoritega võrreldes 

suurem seotus riigi eluliste julgeoleku-, majanduslike ja teadusalaste huvidega. Samas on tegu 

keerulise ärivaldkonnaga erasektori jaoks seoses piirava õigusliku regulatsiooni, limiteeritud 

ekspordivõimaluste ning seoses teatud riigi julgeolekuga seotud ohtudega. 

 

1.3. Eesti kaitsetööstuse kujunemine ja hetkeolukord 

 

Magistritöö käsitleb kaitse- ja julgeolekutööstust kui riigile julgeoleku seisukohast olulist 

ressurssi. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade sellest, kuidas see tööstusharu on arenenud Eestis ja 

kuhu arengulugu tänapäevaks on välja viinud. Kõigepealt, et näha, kuidas Eestis oma 

kaitsetööstus tekkis, käsitleme 20. sajandi alguse sündmusi ja toome eredamaid näiteid Eesti 

sõjatööstuse hiilgeaegadest, selle ülesannetest ja toodangust. Seejärel vaatleme Eesti 

kaitsetööstuse viimase aja arengud ja tegevussuunad. 

 

Eesti kaitsetööstuse sünniks peetakse 1920. aastat, kuna siis asutati Eesti kõige tähtsam 

relvastustehas Arsenal (riigiettevõte) ning mitmekülgne sõjatööstus arendati välja võrdlemisi 

kiiresti. Lisaks Arsenalile tegutsesid sõjaväe keskladude juures eraldi suured relva- ja 

laskemoonatöökojad. Oma remondiettevõtted olid lennu- ja mereväel ning väiksemad töökojad 

ka tähtsamatel väeosadel, sh. side- ja pioneeripataljoni ning lennukooli õppetöökojad. Arendati 

välja lõhkeaine- ja gaasikaitselaborid ning ballistikajaam, 1927. aastal valmis Lasnamäe 

lennuväljal aviotöökoda. 1920. aastail välja arendatud kaitsetööstuse struktuur jäi põhijoontes 

kehtima kuni 1940. aastani. (Nõmm 2004: 259)  
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Toodangust loodi 1920. aastate teisel poolel Arsenalis püstolkuulipilduja A.T. ja hakati seda 

sõjaväele ja Kaitseliidule tootma. Valmistati enamikku Madseni ja Maximi kuulipilduja ning 

vintpüsside osi. Crossley veoauto šassiidele ehitati oma aja kohta korralikud soomusautod. 

Üldiselt võib siiski öelda, et Eesti relvatööstuse peaülesanne oli olemasolevate relvade 

korrashoidmine, nende parandamiseks ja asendamiseks osade valmistamine ning võimalusel 

mõningane täiustamine, samuti laskemoona täiendamine. Terviklike uute relvade tootmine ei 

olnud enamasti eesmärk ega etendanud 20 aasta jooksul Arsenali ja teiste käitiste tootmismahus 

kaalukat osa.  (Nõmm 2004: 259)  

 

Suur majanduskriis (1929-1933) pidurdas sõjatööstuse laiendamise plaane, Arsenali toodang 

vähenes. Kuid pärast suurt majanduskriisi järgnes 1930. aastatel taas edasiminek. Aastatel 1939-

1940 töötasid sõjatööstusettevõtted suutlikkuse piiril, osalt ka mitmes vahetuses. (Nõmm 2004: 

260) 

 

Eesti kaitsetööstus, mis tol ajal oli ainult sõjatööstus, oli üsnagi heal tasemel ning Eesti saavutas 

naaberriikide seas teatud maine, kuna suutis 1939. aastaks oma sõjaväe moodsalt ümber 

relvastada. Väikese riigi kohta oli Eesti kaitsetööstus isegi tähelepanuväärselt kaalukas ja 

mitmekülgne ning selle arendamist forsseeriti igati. (Nõmm 2004:260) Nõukogude Liidu 

okupatsiooni tõttu katkes Eesti kaitsetööstuse areng ja koos sellega jäi Eesti ilma võimalustest 

osaleda sõjaliste võimete tehnilise poole arendamisel (Riigikaitse…2011). 

 

Pärast Eesti taasiseseisvumist hakkas Eesti riik taas arendama oma kaitsetööstust. Paljude 

taasiseseisvunud riikide jaoks oli tol ajal riigi autonoomsuse ja julgeoleku küsimused olulisel 

kohal. Riigid muutusid ettevaatlikumaks ja skeptilisemaks väliskapitaliga ettevõtete või 

transnatsionaalsete kaitsetööstusettevõtete ühinemiste ja ülevõtmiste suhtes (Neuman 2009:108). 

Paljude riikide jaoks muutus prioriteediks oma rahvusliku tööstusliku baasi loomine ja 

arendamine (Neuman 2009:108). Eesti hakkas samuti sinna suunas liikuma, et arendada omaenda 

kaitsetööstust.  
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Pärast Eesti taasiseseisvumist otsustati 1994. aastal taasasutada riiklik ettevõte Arsenal, uue 

nimega E-Arsenal. E-Arsenali äriidee oli rajatud laskemoona ja padrunite tootmisele, kuid 

ettevõtte tegevus ei edenenud. E-Arsenal on aja jooksul muutnud oma tegevusala, kuid ka see ei 

ole edu toonud. Äriühingu ümberkujundamise vajadusele on aastate jooksul juhtinud tähelepanu 

nii Rahandusministeerium (RM), Riigikontroll kui ka KM-i siseauditi osakond ja kaitsetööstuse 

arendamise töörühm (E-Arsenal...2009). Kuna seaduse järgi on riigil kohustus arendada 

kaitsetööstust, siis riik on üritanud seda teha läbi E-Arsenali.   

 

2009. aastal jõuti tõdemusele, et  Eesti senine tegevus kaitsetööstuse edendamisel on olnud 

juhuslik, koordineerimata ning ei vasta võimalustele, mida antud valdkond võiks süsteemse 

lähenemise korral Eesti kaitsevõime tugevdamiseks ja majanduse arenguks pakkuda. Tolleaegne 

E-Arsenal AS-i nõukogu esimees Taavi Veskimägi märkis: „Riigil on ülesanne kaitsetööstuse 

arengut toetada ja koordineerida. Seni on seda tehtud läbi 100% riigi omandusse kuuluva E-

Arsenal AS-i, millele seatud ootused ei ole täitunud.“ Otsustati, et ettevõtte projektijuhtimise- 

alane põhitegevus lahutatakse  kinnisvarast läbi tütarühingu moodustamise. (E-Arsenal...2009)  

 

Planeeritud ümberkavandamised ei toonud aga edu ning praeguseks on valitsus otsustanud anda 

KM-ile volitused AS-i E-Arsenali likvideerimiseks (E-Arsenal...2012). See tähendab, et riik ei 

saa enam kaitsetööstust arendada läbi riikliku ettevõtte.  Samas kavatseb KM ka tulevikus jätkata 

kodumaise kaitsetööstuse arendamise toetamist. KM pressiesindaja Peeter Kuimet kinnitab, et E-

Arsenali kogemus ja õppetunnid on näidanud, et riik ei pea selleks ise vahetult ettevõtlusega 

tegelema. Samuti ütleb ta, et erinevalt 1990. aastate esimesest poolest, mil E-Arsenal asutati, on 

tänaseks Eestis terve rida erafirmasid, mis tegelevad kaitsetööstusega ning on paljuski koondunud 

Eesti Kaitsetööstuse Liitu. (E-Arsenal...2012) 

 

Eesti ettevõtlus kaitsetööstuse valdkonnas jõudis nii kaugele, et tekkis vajadus ettevõtteid 

ühendada, et seista nende ühiste huvide eest. Seepärast moodustati 2009. aasta veebruaris Eesti 

Kaitsetööstuse Liit (EKTL). Tegemist on mittetulundusühinguga, mille asutajateks olid Taavi 

Veskimägi, Jüri Käo, Jüri Ilves ja Neinar Seli. Esimesest lähtekoosolekust 21. aprillil 2009, võttis 

osa 36 Eesti ettevõtet, neist 32 astusid liidu liikmeteks. ETKL-i missiooniks sai paremate 

võimaluste loomine enda liikmesettevõtetele kaitseotstarbeliste teenuste ja kaupade turgudel ja 
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seeläbi panustamine Eesti kaitsevõime tugevdamisse ja majanduse arengusse. 

(Organisatsioon…23.11.2011) 

 

EKTL-i liikmelisuse nõusoleku andsid esimesena järgmised Eesti ettevõtted: AS Eesti Energia, 

AS MicroLink Eesti, AS BLRT Grupp, AS Viking Security, AS Telora-E, Vanglatööstuse AS, 

AS JKI Ehitus, AS Vertex Estonia, AS Telegrupp, AS Empower EE, AS Paide Masinatehas, OÜ 

NG Investeeringud, AS Sangar, AS Standard, AS Estiko, AS Samelin, AS Ilves Ekstra, AS 

Helmes, AS Harju Elekter, AS Regio, AS Viru Keemia Grupp ja AS Silwa. (Ettevõtjad...2009) 

 

Praeguseks on EKTL-iga liitunud juba ligi 90 ettevõtet. EKTL-i liikmete tegevusalad on väga 

erinevad ning kõik need ei ole seotud sõjalise võimekusega. Palju on selliseid tegevusi, mida saab 

liigitada julgeolekutööstuse ja kaitsetööstuse toetavate tegevuste alla. EKTL-i liikmete põhilised 

tegevusalad valdkonniti on järgmised: info ja side; metalltoodete tootmine; arvutite, elektroonika- 

ja optikaseadmete tootmine; elektrienergiaga varustamine; rõivatootmine; mujal liigitamata 

masinate ja seadmete tootmine; mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine, uute 

transpordivahendite tootmine; kemikaalide tootmine; nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine; 

paberi ja pabertoodete töötlemine; plasttoodete tootmine; mööblitootmine; masinate ja seadmete 

remont ja paigaldus; jäätme- ja saastekäitlus; finants- ja kindlustustegevus; puidu töötlemine; 

metallitootmine; elektriseadmete tootmine ning mootorsõidukite remont. (EKTL-i... 29.10.2012)  

 

Tegevusvaldkonnad on väga erinevad. Liidus on esindatud nii elutähtsate teenuste pakkujad kui 

ka teised julgeolekuga otseselt või kaudselt seotud ettevõtted. Rõivatööstus näiteks võib 

varustada vajalike riietega nii kaitseväge kui näiteks politseid, päästetöötajaid ja piirivalvet. 2012. 

aastal valmis EKTL-i ja kaitseministeeriumi koostöös EKTL-i aktiivsemate ettevõtete ja toodete 

kataloog (Estonian Ministry of Defence, Estonian Defense Industry Association 2012), milles on 

välja toodud 46 Eesti ettevõtet ning tutvustatud lühidalt nende tegevust, toodangut või teenust 

ning võimalusi. Selline kataloog annab hea ülevaate nii Eestile endale, kui ka välismaistele 

klientidele Eesti kaitsetööstuslikust potentsiaalist.  

 

Vastavalt EKTL-i põhikirjale on EKTL-i eesmärk Eesti kaitsetööstuse alaste võimekuste 

koondamine ja arendamine. Selle eesmärgi saavutamiseks on EKTL-il järgmised põhitegevused:      
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 liidu liikmete huvide esindamine, kaitsmine ja uute võimaluste loomine suhetes 

kaitsetööstuse toodangu tarbijate, arendajate ja tootjatega; 

 koostöö arendamine liidu eesmärkide saavutamiseks Eesti ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega; 

 liidu tegevusvaldkonda puudutava informatsiooni kogumine, levitamine ja vahendamine 

oma liikmetele ja avalikkusele 

 muu liikmetele vajalik või kasulik tegevus, mis on kooskõlas EKTL põhikirjas nimetatud 

eesmärgiga. (MTÜ EKTL põhikiri) 

 

Oma eesmärkide täitmisel on EKTL teinud kõige aktiivsemat koostööd KM-iga, kellega koos 

püütakse lahti seletada ka Eesti kaitsetööstuse kontseptsiooni ning hakata arendama 

kaitsetööstuspoliitikat. EKTL ja KM allkirjastasid 21.04.2009 koostöömemorandumi, mille 

põhieesmärk on Eesti kaitsetööstusliku potentsiaali arendamine, samuti loodi eesmärkide 

saavutamiseks koostöökomitee (EKTL-i ja Kaitseministeeriumi koostöö memorandum 2009).  

 

EKTL-il on sõlmitud koostöömemorandum veel Siseministeeriumiga (SM) ja Kaitseliiduga (KL). 

SM-ga sõlmitud memorandum kannab nime ühiste kavatsuste protokoll (EKTL-i ja 

Siseministeeriumi ühiste kavatsuste protokoll 2009) ja selle eesmärgiks on sisejulgeolekualase ja 

kaitsetööstusliku potentsiaali arendamine ning üheks prioriteetsemaks koostöövaldkonnaks 

peetakse Eesti politsei, piirivalve ja  päästeameti vajadusi. Eesmärgi saavutamiseks määrati nii 

EKTL kui ka ministeeriumi poolt kontaktisikud, et tagada regulaarne infovahetus. See näitab, et 

Eesti kaitsetööstusel on võimekus ka sisejulgeoleku valdkonnas ning seda soovitakse arendada. 

KL-ga sõlmitud memorandumi (EKTL-i ja Kaitseliidu koostöö memorandum 2010) eesmärk on 

Eesti kaitsetööstusliku potentsiaali arendamine pidades eelkõige prioriteetsemaks Kaitseliidu 

vajadusi. Eesmärgi saavutamiseks loodi EKTL ja KL vahel alaline töörühm.  

 

EKTL on teinud aktiivset tööd Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse sisuliseks loomiseks ja 

arendamiseks. Samas aga ei ole tööstusharu edendamiseks Eestis riiklikul tasemel veel väga palju 

tehtud. Näiteks Eesti riiklikes dokumentides on kaitsetööstuse valdkonda üsna vähe mainitud. 

Vähesel määral saab selle teemaga seonduvat leida Eesti riigikaitset reguleeritavatest 
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raamdokumentidest: Eesti julgeolekupoliitika alustest, Eesti riigikaitse strateegiast, Sõjalise 

kaitse arengukavast ning Sõjalise kaitse tegevuskavast ja Kaitsetegevuse operatiivkavast.   

 

Riigikaitse strateegias (2010:13) on välja toodud riigikaitse detailsem planeerimine asutuste 

kaupa. Strateegias on välja toodud, et riigikaitse peamisteks tegevussuundadeks on sõjaline 

kaitse, tsiviilsektori toetus sõjalisele kaitsele, rahvusvaheline tegevus, sisejulgeoleku tagamine, 

elutähtsate teenuste toimepidevuse kindlustamine ja psühholoogiline kaitse. Sõjalise kaitse 

valdkonna all on samuti märgitud, et Kaitseministeeriumi üheks ülesandeks on kaitsetööstuse 

arendamise suunamine. Rahuaja riigikaitse seaduse (RRKS) § 10 lg 2 p 12 on ära märgitud, et 

Kaitseministeerium suunab kaitsetööstuse arendamist ja korraldab sõjaajal ministeeriumi 

valdusse antavate ettevõtete ettevalmistamist tegutsemiseks sõjaajal. Seega on kaitsetööstuse 

arendamise eest Eestis vastutav Kaitseministeerium. 

 

Samuti on riigikaitse strateegia (2010) järgi Eesti riigikaitse põhiülesanne hoida ära võimalikku 

Eesti-vastast sõjalist rünnakut ning tagada, et vajadusel suudaks Eesti end edukalt kaitsta. Eesti-

vastase sõjalise tegevuse ennetamiseks ja tõrjumiseks kasutatakse totaalkaitse põhimõttel kõiki 

võimalusi, sealhulgas nii riigistruktuuride kui ka rahva jõupingutusi. Sõja ärahoidmiseks tuleb 

tegutseda enne vahetu sõjaohu ilmnemist ja ennetada ka mittesõjalisi julgeolekuohte. Seetõttu 

valmistub Eesti riigikaitseks alaliselt.  

 

Riigikaitse strateegia väljendab selgelt, et riigikaitse ei ole ainult sõjaline tegevus ning annab 

mõista, et julgeolekuohud võivad olla ka mittesõjalised. Riigikaitseks sh riigi sõjaliseks kaitseks 

valmistumine eeldab, lisaks inimressursile, ka selleks vajalike vahendite ja varude soetamist. 

Hinnates ainuüksi riigi sõjalise kaitse arengukavas nimetatud võimeid, mis on plaanis arendada 

välja aastaks 2018, võib ühe olulise riigikaitset toetava komponendina tuua välja kaitsetööstuse. 

Eestis puudub küll praegu ametlik riiklik kaitse- ja julgeolekutööstuse poliitika, kuid vähesel 

määral on see valdkond riiklikes raamdokumentides ära märgitud ning selle valdkonna eest 

vastutajaks on määratud kindel riigiasutus, seega liigutakse valdkonna arendamise poole.  

 

Antud teema on nii meedias kui ka avalikkuses tekitanud mõningat huvi, mis näitab valdkonna 

aktuaalsuse tõusu. Nii näiteks sai juba 2009. aastal teemaks era- ja avaliku sektori koostöö, selle 
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vormid, viisid ja piirid kaitsevaldkonnas (Veskimägi 2009). Taavi Veskimägi, kes on olnud 

EKTL-i juhatuse liige selle asutamisest peale, andis juba tookord mõtlemisainet kaitsetööstuse 

arendamise kohta Eestis.  

 

Siiski tuleb tõdeda, et aastaks 2009 ei olnud Eestis sisuliselt välja arenenud kaitsetööstust eraldi 

majandusharuna. Sama kinnitavad kõik magistritöö raames küsitletud intervjueeritavad, kes 

tõdevad, et Eesti kaitsetööstus on alles noor ja arenemisfaasis. Samas leidsid pea kõik 

intervjueeritud, et Eestis on, mida kaitsevaldkonnas pakkuda ja edasi arendada. Sama arvab ka T. 

Veskimägi, kes mainis 2009. aastal, et Eestis on küll ettevõtteid, mis suudavad pakkuda erinevaid 

kaitseväe jaoks vajalikke teenuseid ja kaupu, kuid senine tegevus riigi ja kaitsetööstuslikku 

potentsiaali omavate ettevõtete huvide ühitamisel on olnud ebapiisav ja valdkonna võimalusele 

mittevastav (Veskimägi 2009). Samas on kaitsetööstus alates 2009. aastast läbi EKTL-i tegevuse, 

teema esilekerkimise ning tihedamale koostööle riigiasutuste, EKTL-i ja ettevõtete vahel palju 

arenenud. Tänaseks on juba olemas ka edukas näide Eesti ettevõtte võidust NATO 

toetusagentuuri vahendusel tehtud hankes. Kodumaise firma läbilöögivõime rahvusvahelisel turul 

on kindlasti innustav teistele sektori ettevõtetele (Kaitsevägi võtab...2012). Loodetavasti lisandub 

edukaid  näiteid tulevikus veelgi.   

 

Üldiselt võiks Eesti kaitsetööstuse hetkeolukorda kokku võtta järgmiste punktidega: 

 kaitsetööstuse mõiste ei ole riiklikul tasandil konkreetselt defineeritud; 

 puudub riiklik kaitsetööstuspoliitika; 

 kaitsetööstus on  noor, kuid aktiivses arenemisfaasis; 

 suhteliselt väiksed ettevõtted, samas kõrge tase;  

 ettevõtetel on  olemas mõningane võimekus kaitseväe varustamiseks;  

 arenenud info, side, IT, rõivatööstuse valdkonnad, kasvav materjalitehnoloogia; 

 tööstus võib toota nii tsiviil-, sisejulgeoleku kui ka militaarvajadusteks. 

 

Üldiselt on näha, et Eesti kaitse- ja julgeolekutööstus on hakanud arenema ja on teatud 

võimekuse juba saavutanud. Oluline on see, et EKTL-ist ja ettevõtetest on saanud ka poliitiline 

huvigrupp, kes soovib kaitsetööstuse aktiivset arendamist riigi ja erasektori koostöös. 

Kaitsetööstuse arendamine pole aga veel riigi prioriteediks olnud. EKTL-i tegevus on ühtse 
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kaitsetööstuspoliitika arendamist mõnevõrra kiirendanud, kuid suurem osa arengust ootab veel 

ees. EKTL on tutvustanud ja ka ise avastanud Eesti kaitsetööstuse ettevõtete võimekust, mida 

saaks ära kasutada nii sõjalises kui ka sisejulgeoleku valdkonnas. Samuti leiavad kõik 

intervjueeritavad, et teema on aktuaalne ja on vaja arendada tihedamat koostööd riigi ja erasektori 

vahel. Koostööd on vaja aga selleks, et parandada Eesti kaitsevõimekust ja tagada julgeolek 

Eestis nii rahuajal kui ka kriisi- ja sõjaajal. 
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2. KAITSETÖÖSTUSE TÄHTSUS  TEISTE RIIKIDE NÄITEL 
 

 

Antud peatükis tuuakse välja EL-i, Hollandi, USA ja Kanada kaitsetöötuse valdkonna  ülevaated. 

Teiste riikide näitel saadakse pilt antud valdkonnaga seotud probleemidest, arengutest ja seostest 

julgeolekuga. Peatüki eesmärgiks ei ole antud riikide ja EL-i kaitsetööstuse ettevõtete ja nende 

võimekuse kirjeldamine, pigem käsitletakse kaitsetööstusvaldkonna probleeme, vastava poliitika 

arendamist ning sellega tekkinud küsimusi ja lahendusi. 

 

2.1. Euroopa kaitsetööstuse kujunemine ja areng 

 

Diskussioonid Euroopa Liidu ühise kaitsetööstuspoliitika teemal on praegu väga aktuaalsed. 

Liidu tasandil on astutud suuri samme valdkonna teadvustamiseks ja tähtsustamiseks. Käesolevas 

alapeatükis antakse tagasivaade kaitsetööstuspoliitika tekkimisele ja arenemisele ning selle 

põhjustele.  Ajalooline taust aitab paremini mõista tänast olukorda, poliitikate edukust või edu 

puudumist ning tulevikusuundumisi, mis võivad mõjutada ka Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse 

arengut.  

 

Pärast teist maailmasõda mõistsid Euroopa riigid, et majanduslik koostöö on see, mis aitab üle 

saada vastuoludest ja luua baas sõdadeta tulevikule. Majandusintegratsioonist sai riikide 

ühenduse põhisisu. Sellest protsessist ei ole välja jäänud ükski majandusharu peale 

kaitsetööstuse. Ühtse kaitsetööstuse loomine ei ole seni täit hoogu sisse saanud. Julgeolek on 

Euroopa Liidu riikide jaoks olnud valdkonnaks, kus otsustusõigust liidu institutsioonidele 

delegeerida ei soovita, et mitte kahjustada oma sõltumatust. (Barrinha 2010). Edusamme siseturu 

eeskirjade kohaldamisel kaitseotstarbeliste vahendite turu suhtes piirab ELi toimimise lepingu 

artikli 346 lõige 1 (Euroopa Liidu toimimise leping 2010), milles sätestatakse, et „iga liikmesriik 

võib võtta selliseid meetmeid, mida ta peab vajalikuks oma oluliste julgeolekuhuvide kaitseks ja 

mis on seotud relvade, laskemoona või sõjavarustuse tootmise või kaubandusega”. Seda artiklit 

kasutasid ja kasutavad praeguseni EL riigid hoidmaks kaitsetööstuse arendamise ülesannet ainult 

oma riigi tasemel.  
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Tugeva riikliku kaitsetööstuse omamine oli külma sõja alates enesestmõistetav. Toimis 

mitteametlik tööjaotus, milles ELil oli majandusarengu edendamise, NATO-l aga kaitsealase 

koostöö tagamise ülesanne. 1948. aasta Brüsseli lepinguga asutatud Lääneliit (ingl k Western 

Union hiljem Western European Union ehk WEU) oli sillaks EL ja NATO vahel. 1984. aastal 

alustati NATO Euroopa samba tugevdamist ja 1991. aasta EL Maastrichti tippkohtumisel olid 

arutelu all ka kaitse ja julgeoleku teemad. 1997. aastal käivitas EL ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika (Common Foreign and Security Policy, CFSP) ning Lääne Euroopa Liit 

muudeti EL üksuseks sõjalise võimekuse osas. (Markowski, Wylie 2007:33-34) 

 

2000ndatel aastatel hakkas EL aktiivselt liikuma omaenda kaitse- ja sõjalise võime tugevdamise 

suunas, mille üheks osaks oli ka ühtse kaitsetööstuspoliitika loomine. Üheks suureks põhjuseks 

oli kindlasti sõltumatuse ja kiiruse aspekt, et EL saaks kriisi- või sõjaolukorras reageerida kiirelt 

ja sõltumatult, samas mitte unustades ka koostöö vajadust NATOga.  NATO on endiselt EL-i 

strateegiline partner ning  EL-il ja NATO-l on praeguses atlandiüleses julgeolekuruumis teineteist 

täiendavad ülesanded. (Markowski, Wylie 2007:35-36) 

 

2003. aastal kiideti heaks Euroopa julgeolekustrateegia, milles rõhutati EL-i pädevust globaalsel 

tasandil ja esitati terve rida probleeme, millega EL silmitsi on ning samuti toodi välja 

põhitegevused tegelemaks nende väljakutsetega. (Barrinha 2010) Kaitsetööstuspoliitikate ellu 

kutsumise tõuke andis üldises globaliseerumise keskkonnas tekkinud tööstuse konsolideerumine, 

mis lõi ettevõtete Euroopa-ülese koostöö, mida riiklikud poliitikad (ekspordikontroll ja muud 

turgu kaitsvad meetmed) ei soosinud. (Markowski, Wylie 2007:45-46) Kuna Euroopas hakkasid 

toimuma suured ettevõtete üleminekud ja ülevõtmised ning tekkisid hiigelsuured 

transnatsionaalsed ettevõtted, siis muutus „rahvusliku faktori“ tähtsus palju väiksemaks. 

Osalemine suurtes korporatsioonides tõi riikidele suuremat majanduslikku kasumit. Ettevõtete 

kasumid olid suuremad, kui üks riiklik iseseisev ettevõte oleks ise suutnud saavutada. (Camporini 

2006:28) 

  

2004. aastal asutatud Euroopa Kaitseagentuur (Nõukogu ühismeede 2004/551/ÜVJP, European 

Defence Agency, EDA) sai esmased kaitsetööstuse edendamise ülesanded. Nendeks on EL-i 

kaitsevõime suurendamine kriisijuhtimise valdkonnas, EL-i relvastuskoostöö edendamine, EL-i 
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kaitsetööstusliku ja tehnoloogilise baasi tugevdamine ja konkurentsivõimelise Euroopa 

kaitsevarustuse turu loomine ning teadusuuringute edendamine, et tugevdada Euroopa 

kaitsevaldkonna tööstus- ja tehnoloogilist potentsiaali. Euroopa julgeolekustrateegia kohaselt on 

kaitseagentuuri loomine oluline samm paindlikumate ja tõhusamate Euroopa sõjaliste vahendite 

arendamisel. (Nõukogu ühismeede 2004) 

 

Eurooplased on sellega arendanud ideed luua konsolideeritud kaitsevarustuse turgu läbi koostöö 

kaitsekulutuste ja riigihangete osas. Euroopa tahab ühise kaitsepoliitikaga saada turul piisavalt 

suureks ja võimsaks, et konkureerida USA-ga ja samas vähendada sõltuvust USA kaitseturust 

(Bialos, Fisher, Koehl 2009:2). Praeguseks püütakse luua ühtne turg ja lõpetada kulukas 

dubleerimine. Juba 2003. aastal hinnati ühe uuringu käigus, et Euroopa ühtse ja reguleeritud 

kaitsevarustuse turu loomine vähendaks kulusid 10-17% (Hartley 2003:107-115).    

 

Sõjaväe- ja julgeolekuvaldkonna hankelepinguid iseloomustab suur keerukus ja tundlikkus, mis 

on olnud takistuseks ühisturu avamisele. EL-i kaitseturu ühtlustamiseks esitas komisjon 2004. 

aastal rohelise raamatu kaitsealaste riigihangete kohta (Euroopa Ühenduste Komisjoni Roheline 

raamat. Kaitsealased riigihanked 2004) eesmärgiga aidata kaasa läbipaistvama ja avatuma 

Euroopa kaitsevarustusturu järkjärgulisele ülesehitamisele liikmesriikide vahel. Direktiiviga 

2009/81/EÜ (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/81/EÜ) kehtestati õiglased ja 

läbipaistvad kaitseotstarbeliste toodete hangete eeskirjad, mis peaksid muutma 

kaitsetööstusettevõtete juurdepääsu liikmesriikide kaitseturgudele lihtsamaks. Sellega püütakse 

EL kaitseturg muuta rohkem avatumaks. Euroopa Parlament on oma raportis kaitsealaste 

riigihangete rohelise raamatu kohta (2005) korranud arvamust, et tugev, tõhus ja usaldusväärne 

Euroopa relvatööstus ning tulemuslik riigihangete poliitika on Euroopa julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika arenguks üliolulised. (Ballon 2012: 3) 

 

Ühtse kaitsetööstuspoliitika edenemine on aga takerdunud riikide erinevate arusaamade taha. 

Samuti on riigid endiselt mures suveräänsuse ja varustuskindluse pärast (Bialos, Fisher, Koehl 

2009:4-5). Euroopa suurtel ja väiksematel riikidel on kohati ka üsna vastuolulised strateegilised 

huvid. (Neuman 2009:122)  Sellegipoolest arendatakse ühtset kaitsetööstuspoliitikat edasi ja 

peetakse seda väga oluliseks, kuna leitakse, et Euroopa kaitsetööstus annab olulise panuse 
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Euroopa kodanike turvalisuse ja kaitse tagamiseks. Euroopa Komisjoni kaitsetööstuspoliitika 

põhieesmärk on arendada välja innovatiivne ja konkurentsivõimeline Euroopa kaitsesektori 

tööstuslik ja tehnoloogiline baas (EDTIB). Selline baas loob eeltingimused tulemuslikule 

Euroopa ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale, mille eesmärk on tagada ELi võime 

rahvusvahelistes kriisiolukordades sõltumatult tegutseda. Konkurentsivõimeline EDTIB on 

vajalik ka selleks, et tagada Euroopa rahvusvaheline koostöövõime ning vastuvõetava tasemega 

kulutused kaitsevarustuse väljaarendamisel ja tootmisel. (Kaitsetööstus- koostöö...07.11.2011) 

 

Kaitsetööstus on ELile oluline selle majanduslike ja tehnoloogiliste aspektide tõttu. Euroopa 

kaitsetööstuse konkurentsivõime on eluliselt tähtis Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

usaldusväärsuse seisukohast. On oluline, et ELi liikmesriigid teeksid omavahel koostööd, et 

lõpetada selline poliitika ja tegevus, mis takistab Euroopa kaitsetööstuse ettevõtete tõhusamat 

koostööd. (Quille 2006)  

 

EL on kaitsetööstuse terminit käsitlenud pigem relva- ja sõjatööstusena ning rõhutatakse just 

relvajõudude varustamise olulisust. Samas aga teadus- ja arendus ning tehnoloogia osas 

tõstetakse esile julgeoleku- ja tsiviilsektori tähtsust.  Selline vastuolu on tekkinud seoses 

julgeolekuohtude muutumisega ning kaitsetööstuse mõiste laienemisega. Seepärast hakatigi EL-is 

lisaks mõistele kaitsetööstus kasutama ka terminit julgeolekutööstus (security industry). Sellise 

tööstusvaldkonna piiritlemiseks viidi EL-i komisjoni tellimusel 2009. aastal läbi ka uuring 

(Study…2009), millega piiritleti julgeolekutööstuse valdkond.  

 

Julgeolekutööstuse edendamise tegevuskava koostati toetudes eelpool mainitud uuringus välja 

toodud julgeolekutööstuse piiritlemisele. Kuna julgeolekutööstuse strateegiadokument koostati 

alles 2012. aastal, on seal EL-i kõige värskemad arengusuunad seoses julgeoleku valdkonnaga. 

Antud dokumendis selgitatakse välja, miks on julgeolekutööstuse valdkond EL-i jaoks oluline ja 

mida peab selle arendamiseks tegema. 

 

Julgeolekutööstust peetakse sedavõrd oluliseks, et Euroopa Komisjon on julgeolekutööstusele 

määranud olulise osa ELi 2020. aasta juhtalgatuses „Üleilmastumise ajastu terviklik 

tööstuspoliitika – Jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime kesksele kohale” (Euroopa Komisjoni 
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teatis. Üleilmastumise…2010). Selles kuulutas komisjon välja julgeolekutööstuse poliitikat 

käsitleva algatuse käivitamise. Üheks põhjuseks selliseks algatuseks on EL-i konkurents USA-ga. 

Kaitse- ja julgeolekuturgu juhtivad USA äriühingud on jätkuvalt tehnoloogiliselt esirinnas ning 

neile tuleb kasuks ühtlustatud õiguslik raamistik ja tugev siseturg. See annab neile kindla aluse 

kõrval ka selgelt tunnustatud ja eristatava USA kaubamärgi, mis on rahvusvahelise konkurentsi 

seisukohalt osutunud ELi ettevõtete ees väga väärtuslikuks eeliseks. (Euroopa Komisjoni teatis 

Julgeoleku 2012) 

 

Seega on komisjoni esmane eesmärk luua julgeolekutehnoloogia jaoks paremini toimiv Euroopa 

siseturg. Soodsad siseturu tingimused, mis edendavad konkurentsivõimet ja vähendavad 

tootmiskulusid mastaabisäästu kaudu, on olulised, et tugevdada EL-i julgeolekutööstuse 

positsiooni tärkava turumajandusega riikides, kellel on julgeolekusektoris tulevikus keskne roll. 

Kõige selle saavutamiseks on komisjon välja toonud põhilised probleemid ning nende 

lahendamiseks võimalikud meetmed. 

 

On jõutud arusaamisele, et kaitsetööstuse ja julgeolekutööstuse areng peaks toimuma nende 

omavahelise lähenemise suunas. Killustatus ei ole otstarbekas ja peaks vähendama erinevusi 

riikide tööstuste arengutasemete vahel. EL on seisukohal, et tsiviiljulgeoleku ja sõjalise kaitse 

turgusid saab üksteisest küll selgesti eristada, kuid kahe sellise eraldiseisva turu olemasolu näitab 

juba iseenesest killustatust. Teatavas ulatuses on jagunemine normaalne, kui arvestada, et neid 

kaht turgu varustav tööstuslik baas ei ole täielikult ühesugune ning et lõppkasutajad ja 

kasutusalad, samuti nõuded on erinevad. Siiski tekitab selline killustatus EL-ile probleeme, 

eelkõige teadus- ja arendustegevuse ja võimsuse arendamise tasandil. Seega on EL-i üheks 

suunaks lähendada kaitse- ja julgeolekutööstust ning tulevikus arendada seda valdkonda ühtse 

tervikuna.  

 

Kokkuvõtteks võib järeldada, et EL soovib vähendada sõltuvust teiste riikide, eelkõige USA 

kaitsetööstusest, et saavutada sõltumatuse julgeoleku aspektist väga olulises valdkonnas.  
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2.2. Hollandi kaitsetööstus – Euroopa väikeriigi näide 

 

Holland on antud magistritöö valikusse võetud seepärast, et Hollandil on mitmed Eestiga 

sarnased jooned: Holland on EL-i ja NATO liige, samuti EDA liige, riigi pindala on enam-vähem 

sama suur ning kaitsekulutused on 1,5% riigi SKP-st.  Holland on heaks näiteks kaitsetööstuse 

valdkonnas, kuna riik hindab kaitsetööstust üheks oluliseks valdkonnaks ning sealne tööstus on 

riigi poolt hästi reguleeritud. Siinkohal tuuakse välja Hollandi kaitsetööstuse areng, hetkeolukord 

ja kaitsetööstuspoliitika põhimõtted. 

 

Hollandi kaitsetööstuse ettevõtteid kutsutakse pigem kaitseotstarbelisteks või kaitsega seotud 

tööstuseks (defence-related), kuna paljud ettevõtted toodavad kaupu nii militaarklientidele kui ka 

tsiviilotstarbeks. Hollandi kaitsetööstus on viimase rohkem kui kümne aasta jooksul väga palju 

muutunud. Innovatsiooni suurenemine ja muutunud julgeoleku ohud on viinud kaitsetöötuse 

uuele tasemele, milles on olulisemaks muutunud just julgeolekutööstuse toodang nagu näiteks 

meditsiini valdkonnas välihaiglad, optika valdkond jt. (Elliot 2010) Kõige rohkem on Hollandis 

kaitsetööstuse ettevõtteid kosmose/lennunduse, merenduse ja IT valdkonnas. Hollandi 

kaitsetööstus ei laiene väga aktiivselt ja on muutunud väga kontsentreerituks. Ainult üksikud 

ettevõtted on võimelised arendama ja tootma suuri relvasüsteeme. Aktuaalsed on ettevõtete 

üleostmised välismaiste suuremate ettevõtete poolt ning seepärast on suurem osa Hollandis 

asuvatest ettevõtetest orienteeritud ekspordile. (Dirksen 2009:308-309)  Siit on näha, et Eesti 

kaitsetööstusel on Hollandi omaga mitmed sarnased omadused nagu näiteks ekspordile 

orienteeritus,  IT valdkonna populaarsus ja teised. Holland on aga pidanud kaitsetööstust 

oluliseks valdkonnaks ning aktiivselt tegelnud kaitsetööstuse arendamisega riiklikul tasemel.  

 

2000-ndate aastate keskel mõistis Hollandi valitsus, et globaalse kaitsetööstuse tugevnemine tänu 

rohkem avatud rahvusvahelisele kaitseturule nõuab muutusi riigi kaitsetööstuspoliitikas. 2007. 

aastal allkirjastasid riigi majandusminister ja kaitseminister „Kaitsetööstuse strateegia“ 

dokumendi, kus sätestati riigi kaitsetööstuse strateegiline visioon ja valitsuse roll selles. Sarnaselt 

teiste riikide kaitsetööstuspoliitikatele (Suurbritannia, Austraalia) on antud strateegiadokument 

põhistatud  võimeka kodumaise kaitsetööstuse olulisuse rahva jaoks: „Tervel ja innovaatilisel 

Hollandi kaitsetehnoloogilisel ja -tööstuslikul baasil on suur väärtus saavutamaks 
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kaitseministeeriumi ambitsioone ja täitmaks sellest tulenevaid nõudeid. Enamgi veel Hollandi 

tööstuse osalemine kaitseotstarbeliste seadmete arendamises, tootmises ja hooldamises on kõrgelt 

väärtustatud ning on seotud riigi teadmistepõhise majandusega.“ Strateegiaga määratakse samuti 

kahe ministeeriumi vastutusalad koordineeritud koostööks kaitsetööstuse arendamisel.  

Arvestatakse asjaolu, et silmapaistev kaitsetööstus on oluliseks aluseks nii riigikaitsele kui ka 

riigi innovaatilisele majandusele kaitsevarustuse loojana, ja hooldajana. Majandusministeerium 

peab arendama ja pakkuma vajalikke vahendeid (investeeringud) innovatsiooni edendamiseks 

ning kaitseministeerium peaks kaasama tööstust hankeprotsessidesse. (Kane 2009:29) 

 

Hollandis on seega kaitsetööstuse arendamine jagatud kahe ministeeriumi vahel ning soositakse 

nende aktiivset koostööd. Kaitsetööstuse panust riigi majandusse peetakse väga oluliseks, 

seepärast on kaitsetööstuspoliitikasse kaasatud ka vastav ministeerium, mis eeskätt reguleerib 

kaitsetööstuse innovaatilist poolt. Kaitseministeeriumi ülesandeks on kaitseotstarbeliste vahendite 

soetamine ja haldamine kasutades võimalikult efektiivselt kohaliku võimekust ning kaasates 

hankeprotsessi kohalikke ettevõtteid. Kaitsetööstuse strateegia oli koostatud kindla suunaga 

kaasata ka ettevõtteid. On arusaadav, et kindla positsiooni saavutamine rahvusvahelisel 

kaitseturul on tööstuse ehk ettevõtete enda vastutus, kuid strateegias rõhutatakse, et valitsusel 

hakkab olema aktiivne roll tööstuse tuleviku määramisel. (Kane 2009:29) 

 

Selleks, et paremini ellu viia kaitsetööstuspoliitikat, määrati strateegias kuus tegevusvaldkonda, 

kus Hollandi kaitsetööstus on eriti kõrgel tasemel ning on võimeline konkureerima 

rahvusvahelisel turul (sensori süsteemid, elektroonika jt). Seoses nendega jagati ära tegevused 

riigiasutuste vahel – valitsusel peaks prioriteetsete tehnoloogiavaldkondade toetamises olema eriti 

aktiivne roll.  Kaitseministeeriumile on määratud roll spetsiifiliste uute tehnoloogiate 

„põhikliendina“. Selline tegevus on põhjendatud vajadusega osaleda rahvusvahelistes arendamise 

ja tootmise programmides nende varajastest algusfaasidest alates. Majandusministeerium näiteks 

kuulutas 2007. aastal välja teadus-, arendus- ja innovatsioonitoetusprogrammi laevaehituse 

sektoris. Selle raames sõlmiti leping laevaehitusettevõttega nelja patrull-laeva ehitamiseks. 

Tegelikult käivitati programm mitme ministeeriumi koostöös: majandus-, kaitse- , justiits- ja 

siseministeerium. Sellise programmi käivitamise eesmärk oli julgeolekutööstuse tehnoloogiate 
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arendamise propageerimine, sest usutakse, et just sellisel tööstusel on suur potentsiaal Hollandi 

kaitse- ja julgeolekutööstuse tehnoloogiate ja turu võimaluste täiendamisel. (Kane 2009:30) 

 

Üldiselt pooldab Holland EL-i sisest turu liberaliseerimist kaitseotstarbelistele kaupadele, kuigi 

see võib tuua lõpu Hollandi praegusele vastuostupoliitikale. Samas saab Holland aru, et olles 

väike majandus on tal üsna väike mõju  turu liberaliseerimise kiirusele ja ulatusele. Hollandi 

välis- ja kaitsepoliitika on endiselt ja jääb ka tulevikus tihedalt seotuks NATO ja EL-iga. 

Hollandi jaoks on eriti oluline, et riigi kaitsetööstus osaleb riiklikus arendustegevuses ja 

rahvusvahelistes hangetes, kuna tegemist on Hollandi kaitsetööstuspoliitika strateegilise alusega. 

(Hanel 2010:92) Kokkuvõtlikult on Hollandi kaitsetööstuspoliitika eesmärk selliste 

alamsüsteemide ja osade tootmisele ja arendamisele spetsialiseerunud väikeste kaitsetööstus-

ettevõtete säilitamine ja toetamine, mis on tehnoloogiliselt kõrgeltarenenud ja rahvusvaheliselt 

konkureerimisvõimelised. Selline poliitika üritab kindlustada Hollandi ettevõtete head 

rahvusvahelist konkurentsivõimet alltöövõtjana ning spetsiaalsete vahetoodete ja seadmete 

tootjana EL-i kaitseturu liberaliseerimise korral.  

 

 

2.3. Kaitsetööstuse tähtsus USA-s 

 

Asjaolu, et USA on alati olnud sõjatööstuse ja kaitsekulutuste poolest esireas, on üldteada. USA-l 

on maailma üks tugevamatest kaitsetööstusest, mis on tugevalt põimunud nii USA poliitika, 

majanduse kui ka teadusarenguga. USAs on kaitsetööstuse sektor väga võimekas diplomaatiline 

poliitiline vahend. (Neuman 2006)  Seepärast on USA näitel hea analüüsida kaitsetööstuse ja 

teiste valdkondade seoseid. USAd ei saa küll otseselt võrrelda Eestiga, kuid USA näidet on kõige 

parem kasutada välja selgitamaks kaitsetööstuse võimalusi ja seoseid erinevate riigi julgeoleku 

jaoks oluliste valdkondadega. USA kaitsetööstusel on värvikas ajalugu, mis leiab lühidalt 

kajastust antud alapeatükis.  

 

USA kaitsetööstust ja selle võrgustikku tähistatakse mõistega sõjalis-tööstuslik kompleks (ingl k 

military-industrial complex). Seda mõistet kasutas USAs esimest korda president Dwight D. 

Eisenhower 17.01.1961 oma lahkumiskõnes Ameerika rahvale (Bradford 2006:874). 
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Vastupidiselt kaitsetööstuse mõistele on seda terminit defineeritud paljudes erinevates 

entsüklopeediates. Rahvusvahelises militaarajaloo entsüklopeedias (2006) on  see mõiste lahti 

seletatud järgnevalt: sõjalis-tööstuslik kompleks on ühine nimetus, mis on antud omavahel 

tihedalt seotud kooslusele USA sõjaväe, tsiviilkaitsetööstuse, ülikoolide ja kohalikke huvide 

vahel (Bradford 2006:874). Britannica veebientsüklopeedias on sama mõistet defineeritud 

järgnevalt: sõjalis-tööstuslik kompleks on relvade ja sõjatehnika tootmisega seotud isikute ja 

asutuste võrk. Riigi sõjalis-tööstuslik kompleks püüab tavaliselt koondada poliitilist toetust 

jätkuvate või suurenevate sõjaliste kulutustele riigi valitsuse poolt. (Weber 17.02.2012) 

 

USA puhul on eriline see, et kaitsetööstust on raske vaadelda eraldiseisvana riigist, sõjaväest ja 

teadusest. Sõjalis-tööstuslik kompleks on väljend, mida kasutatakse tähistamaks mugavat või 

isegi liiga sõbralikku suhet poolte vahel, mis on seotud sõjajuhtimisega (sõjavägi, presidendi 

administratsioon ja kongress) ning ettevõtete vahel, kes toodavad relvi ja sõjavarustust (tööstus), 

kus mõlemad pooled saavad, mida nad otsivad: edukas sõjaline tegevus sõjajuhtide jaoks ja 

rahaline kasum ettevõtjate jaoks (What...17.02.2012).  

 

Viidatud määratlusi kokku võttes võib öelda, et sõjalis-tööstuslik kompleks koosneb mitmetest 

huvitatud pooltest, mis teevad,  võttes arvesse oma isiklike huve, omavahel koostööd. Nendeks 

põhilisteks poolteks on kaitsetööstuse ettevõtted, sõjavägi, valitsus ja selle allasutused, poliitikud 

ning teadusasutused.  

 

Mõiste kasutusele võtnud president Eisenhower andis rahvale teada sellise süsteemi toimimise 

ohud. Selleks ajaks oli kompleks USAs arenenud juba tugevaks ja võimekaks. Teine 

maailmasõda oli lõppenud, kuid käimas oli külm sõda, mis andis sõjalis-tööstusliku kompleksi 

arengule hoogu juurde. Suur osa riigi tööstusest ja teadusest töötas sõjalisel eesmärgil. 

Sõjatööstus oli ka tööandjaks väga paljudele inimestele. Eisenhower nägi ohtu selles, et tihedad 

suhted sõjaväe ja tööstuse vahel, mis on üles ehitatud kasumi peale, ei ole kõige parem lahendus 

Ameerika rahva jaoks ning seda saaks vältida (Bradford 2006:874).  

 

USA panustas väga palju sõjalisele võimekusele, sest oma sõjatööstuse ja kaitsetööstuse kõrgel 

tasemel hoidmine ja selle autonoomsus oli USA-le üks  prioriteetidest. Sõjalise võimekuse 
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parandamise kaudu tegi USA tänu kaitsekulutustele ka väga palju kasu tsiviilsektori arengule. 

Kaks suurimat näidet selle kohta Ameerika ajaloos on osariikidevahelise kiirteede süsteemi 

rajamine ja interneti loomine. (Friedman 2010:277-279) Nii teedevõrgustiku kui ka interneti 

eelkäija loomiseks olid külma sõja ajal sõjalised põhjused. Kuid ajalugu on näidanud, et sellistel 

sõjalistel projektidel on olnud tohutu mõju ka tsiviilelule. Mõju oli laiaulatuslik, sest näiteks 

teedevõrgustiku ehitamine muutis transpordile kuluva aja ja raha palju väiksemaks ning samuti 

sai hakata kasutama ka maad väljastpoolt linnu (Friedman 2010:277). Tekkisid eeslinnad ja 

paljud tööstused viidi linnast välja, mis parandas inimeste elukeskkonda. Kiirteedesüsteem 

stimuleeris majandust, andes tööd ehitajatele ja inseneridele, kui majandusbuumi põhiliseks 

tõukejõuks olid ärilised kõrvalmõjud. Kiirteedesüsteemi loominguks olid suures osas nii 

McDonald’s kui ka linnaäärsed kaubanduskeskused. (Friedman 2010: 279)   Seega võib 

järeldada, et sõjalistel põhjustel loodud projektidel ja toodangul on USAs ajalooliselt olnud 

positiivne mõju riigi majandusele ja ettevõtlusele. See oli kindlasti ka üks eelis, millega USA sai 

oma kaitsekulutuste suurust põhjendada ja jätkata nende suurendamisega.   

 

1950 ja 1960ndatel moodustasid kaitsekulutused peaaegu poole kogu USA valitsuse kuludest. 

1970 ja 1980ndatel langesid need 25-le protsendile ning 1990ndate keskpaiku 15-le protsendile. 

Kulutuste protsent ei alanenud aga seepärast, et kaitsekulutused oleksid vähenenud, vaid toimus 

järsk sotsiaalsete kulude tõus. (Chambers 2000c) Asjaolu, et USA kaitsekulutused on olnud väga 

suured, meelitas väga paljusid firmasid sellest osa võtma. Paljud ettevõtjad tahtsid saada osa 

nendest ressurssidest ning tegelesid pigem kasumlikumas sõjatööstuse valdkonnas kui kusagil 

mujal.  Seepärast tekkisidki erinevad huvigrupid, kes kõik tahtsid oma kasu saada ning see viiski 

sõjalis-tööstusliku kompleksi tekkimisele. Näiteks sellised valdkonnad nagu kosmonautika, 

elektroonika, laevaehitus ja arvutitööstus on aastate jooksul saanud väga suurt toetust 

kaitsekulutuste arvelt (Chambers 2000c) ning seega innustas see ettevõtteid tegutsema just 

nendes valdkondades. 

 

Sõjalis-tööstuslik kompleks on tekitanud olukordi, kus lahendused ei olnud kõige efektiivsemad. 

Külma sõja ajal panustas USA väga palju finantse sõjalisele teadus- ja arendustegevusele. See 

aga mõjutas tihtipeale kaitsetööstuse ettevõtete tegutsemisviisi. Kõrged teadus- ja 

arenduskulutused mõjutasid toodete hindu, mis olid kõrgemad kui tsiviilsektoris. Veelgi enam – 
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see mõjutas kogu tootmise iseloomu: toodeti vähem, kuid tehnoloogiliselt hästi väljaarendatud 

tooteid, mille puhul oli oluline nende edukas esitlemine, mitte aga kulude kokkuhoid.(Dunne 

2009) USA kaitsetööstuse ja riigi vahelised sidemed on väga tugevad ja üksteisest sõltuvad. Võib 

isegi öelda, et mõningate kaitsetöötusettevõtete ja riigi kaitsesektori vahel toimub sümbioos: 

kaitsejõud sõltuvad tööstusest ja selle tehnoloogilisest eelisest ning tööstus sõltub kaitsejõududest 

kui nende põhilisest kliendist (Flamm 2005:6) Majanduslikust aspektist pole selline tootmise 

iseloom ja ettevõtete käitumine kõige efektiivsem lahendus. Uued tehnoloogilised arendused, 

mille peale võis kuluda palju ressursse, sealhulgas raha, aega ja materjali, ei pruukinud alati olla 

kõige sobivamad ja paremad. Sellisel juhul olid teadlased need, kes said kõige rohkem kasu, kuna 

said tegeleda innovatiivsete tehnoloogiate väljaarendamisega. Tõsiasi on ka see, et kaitsetööstuse 

sektor koosnes piiratud ettevõtjate ringist ning selle arendamise, tootmise ja rahastamisega 

tegeles kinnine hulk inimesi.   

 

USAs tekkis olukord, kus teatud sõjatööstuse alal kadus konkurents. Need, kes olid juba 

tööstusharu liikmed, teadsid täpselt vajalikku bürokraatiat ning neil olid tekkinud oma kindlad 

kontaktid riigistruktuurides. Nendest ettevõtetest said eksperdid valitsuselt raha väljapumpamise 

alal, selle asemel, et olla edukad eraturgudel. Lisaks olid mõned programmid ettevõtjatele kui 

„kullaaugud“. Tegemist oli selliste lepingutega, mille raames võis sõjaväel tekkida järjepidev 

nõudlus täienduste või tehnoloogiliste uuenduste vastu sama lepingu kehtivusajal. See aga andis 

ettevõtjatele võimaluse korraldada uusi läbirääkimisi lepingupunktide või maksete osas, mille 

tulemusel langetati tavaliselt otsus sama öövõtja kasuks. Sellise struktuuriga turule  sisenemine ja 

ka turult lahkumine oli takistatud. Selle tulemusena oli külma sõja aegne kaitsetööstuslik baas 

tähelepanuväärselt stabiilne töövõtjate poolest. Veelgi enam, erinevalt enamikust teistest töötleva 

tööstuse harudest, mis arenesid rahvusvahelisteks, jäi relvatööstus kodumaiseks. (Dunne 2009) 

 

Eraettevõtjate edukus kaitsetööstuse valdkonnas sõltus paljuski kontaktide olemasolust ja heast 

suhtlemis- ja veenmisoskusest. 1950-1980ndatel asusid paljud sõjatööstuse ettevõtted California 

ja Texase osariigis. Selline kontsentratsiooni erinevus osariikide ja teatud piirkondade vahel 

tähendas, et nende piirkondade kaitsetööstuse esindajatest said kongressi ja üleüldiselt sõjalis-

tööstusliku kompleksi esindajad. Tihti ühinesid nad ka Valge Maja ja Senati relvajõudude 

komisjonidega, kus nad said tugevalt mõjutada teisi liikmeid kaitsealaste riigihangete teemadel. 
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Seega  said nad osaks sõjalis-tööstusliku kompleksi tekitatud "raudsest kolmnurgast", mis 

koosnes kongressi komiteede liikmetest, sõjaväe esindajatest ja sõjatööstuse ettevõtetest. 

(Chambers 2000c) 

 

Selline asjaolu tingis aga kahte tagajärge. Esiteks said ettevõtjad teha kõik endast oleneva, et just 

nende ettevõte võidaks riigihanke ja saaks tootmislepingu, mis tähendas ettevõtja jaoks tulevast 

kasumit. Teiseks aga tähendab see seda, et kaitsetööstuse ettevõtjad said aktiivselt kaasa rääkida 

riigi julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustes. Kogu USA kaitsetööstuse toimimises on üheks 

oluliseks faktoriks lobitöö ning selle peale kulutavad ettevõtted ka väga palju raha. Tänu 

aktiivsele lobitööle saavad ettevõtted läbi suruda oma tahtmisi ning sellega mõjutada riigi olulisi 

julgeolekuotsuseid.   

 

USA suurimad kaitsetööstuse ettevõtted nagu Lockheed Martin, General Dynamics and Raytheon 

kulutasid 2011. aastal kokku 33,4 miljonit dollarit ainult lobitöö peale Washingtonis, mis oli 

ühtlasi ka 10 protsendine kasv võrreldes 2010. aastaga. Selline kasv on tingitud sellest, et USA 

Kongress ja president Obama administratsioon kaalusid Pentagoni eelarve vähendamist. Mõistagi 

on kõik Pentagoni töövõtjad (kaitsetööstuse ettevõtjad) mures ning seega suunasid nad oma 

lobitöö lepingute ja programmide kaitseks. (Tiron 2012) 

 

USA kaitsekulutused läbi aegade on olnud maailma suurimad. Arvestades rasket 

majandusolukorda on ka USA silmitsi kulude vähendamisega. Tegu on väga suurte summadega 

ja seega ettevõtjad võitlevad aktiivselt nende kärbete vastu ning kuna kaitsetööstusel on USAs nii 

suur võim, siis pole algne kärbete lõpuleviimine kindel. Sellisel lobisüsteemil on USAs juba pikk 

ajalugu ning seega on see kujunenud üsna tavapäraseks, kuid Eestis ei ole sellist mõjukat lobitööd 

kaitsevaldkonnas täheldatud.    

 

USAs on juba 19. sajandist eksisteerinud vabatahtlikud ühingud, mis loodi Ameerika sõjaväe 

toetamiseks. Enne 20. sajandit ei olnud sellistel ühingutel reaalset mõju kaitsepoliitikale. 20. 

sajandiks oli olukord arenenud selliseks, et peaaegu iga sõjaväe teenistuse juurde oli loodud oma 

lobiühendus. Lobiühenduste ülesandeks oli lobitöö Kongressis ja avalikkusele riigikaitse 

küsimuste selgitamine.  Nende ühenduste mõju poliitilisel areenil oli niivõrd mõjukas, et neid 
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arvati 1960ndatel sõjalis-tööstusliku kompleksi üheks osaks. Riik aitas kaitsetööstuse ettevõtetel 

ennast reklaamida ning toetas nende väljaannete avaldamist. (Chambers 2000a) Sellised ühingud 

tekkisid erinevate kaitsetööstuse valdkondade toetamiseks. Näiteks tekkisid eraldi ühingud nii 

mereväe, õhuväe kui ka tavalise sõjaväe juurde. Mõned neist on arenenud väga võimekaks ja 

arvestatavaks osaks USA poliitilisel, majanduslikul ja teaduslikul maastikul.  

 

Selliste vabatahtlike organisatsioonide olemasolu ja sihikindel tegevus näitab, kui oluline on 

USAs kaitsesektor, julgeolekuteemaatika ja sellega seotud valdkonnad. Juba ajalooliselt on välja 

kujunenud, et ettevõtete esindajad kuuluvad erinevatesse komiteedesse või organisatsioonidesse, 

kus nad saavad aktiivselt kaasa rääkida neid puudutavates kaitsevaldkonna küsimustes. Samuti 

reklaamivad sellised organisatsioonid aktiivselt oma tegevust ja tähtsust avalikkusele, et ka selle 

kaudu saavutada poolehoidu oma vaadetele. Nad rõhutavad oma tähtsust riigi majanduses, 

tööhõives ja julgeoleku tagamises. Sellised organisatsioonid on niivõrd võimekad, et korraldavad 

suuri avalikke üritusi, annavad välja perioodikat, korraldavad erinevaid kampaaniaid, teevad 

koostööd teadusasutustega ning juhivad ka omaalgatuslikke teadusuuringuid. Sellepärast  

kaasataksegi neid organisatsioone valitsuse otsustusprotsessidesse seotud teemades.  

 

USA kaitsetööstuse võimekusest ja selle osavast kasutamisest välispoliitika vahendina on 

mitmeid näiteid. Kõige eredam näide on kaitsetööstuse kaudu Iisraeli riigi mõjutamine 

poliitilistes ja majanduslikes küsimustes. Iisrael  saab USAlt iga aasta umbes 3 miljardit dollarit 

välisabi, teeb aktiivset koostööd USA kaitsetööstuslikes projektides ning järgib tihedat poliitilis-

tööstusliku koostöö strateegiat USAga. Kuid kahe riigi suhteid halvendab aegajalt Iisraeli 

sensitiivsete kaupade eksport Hiina. 2005. aastal teatas Iisrael salajastest anti-radari osade 

müügist Hiinale, mis kutsusid esile tugevat vastukaja ja karme sanktsioone USA poolt. USA 

peatas kõik Iisraeli-USA koostööprogrammid, keelas Iisraelil saata USA-le armee  

lahingusüsteeme, külmutas teabevahetuse ründamissüsteemide arendamise kohta ning peatas 

öövaatlusseadmete müügi Iisraeli. (Schiff 2005) Püüdes lõpetada kulukas vaidlus, algatas Iisrael 

mitmeid muudatusi oma poliitikas. Iisraeli valitsus keelas oma riigi ettevõtjatel Hiina 

külastamise, arutlemise või ükskõik mis uue äri ajamise Hiinaga ilma Kaitseministeeriumi 

kirjaliku loata. Iisraeli välisminister tegi avaliku pöördumise, milles vabandas USA huvide 

kahjustamise pärast ning Iisraeli Kaitseministeeriumi peadirektor astus USA survel tagasi. Üks 
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Iisraeli kaitsevaldkonna allikas märkis järgmist: kui USA, nõuab, et me ei müü midagi Hiinasse - 

siis me ka ei tee seda. Kui USA otsustab, et me ei tohi müüa relvi ka teistesse riikidesse, siis ei 

jää Iisraelil muud võimalust kui sellega nõustuda ja sellest kinni pidada. (Neuman 2009:128) 

Seoses Hiinaga on USA-l olnud erimeelsusi ka Euroopa Liiduga (EL). EL on juba aastaid 

kaalunud relvaembargo tühistamist Hiina suhtes, kuid USA surve selles küsimuses on niivõrd 

suur, et embargot pole siiani (2012) tühistatud. (Archick, K., Grimmet, R., Kan, S. 2005) 

Majandusliku surve avaldamise näiteks võib tuua ka USA sanktsioone Kuuba ja Põhja-Korea 

vastu, mis on kehtinud aastakümneid. Samuti keelustas USA külma sõja ajal kõrgtehnoloogia 

ekspordi nn kommunistliku orientatsiooniga riikidesse. (Sinisalu 2012:126) 

 

Eelnevad näited on toodud ilmestamaks, kuidas USA juhtpositsioon kaitsevaldkonnas võimaldab 

mõjutada teiste riikide otsuseid. USA on võimeline mõjutama teiste riikide poliitikat, 

kaitsetööstuse ettevõtete käitumist, majandus- ja kaubandussuhteid. See tõestab veelkord, kuidas 

tugev kaitsetööstus annab riigile teatud eelised ja võimu suheldes teiste riikidega.  

 

2.4. Kanada kaitsetööstus – suund muutustele 

 

Kanada on riik, millel nagu ka Eestil ei ole veel ametlikku kaitsetööstuspoliitikat. Samas on aga 

jõutud tõdemuseni, et sellise poliitika loomine on äärmiselt vajalik. Seega pööratakse seal üsna 

palju tähelepanu kaitsetööstusele ja sellega kaasnevatele  teemadele. Otsitakse lahendusi ja sellest 

protsessist ning lahendussoovitustest on õppida ka Eestil. 

 

Kanadas on kaitsetööstuse teema olnud juba aastaid erilise tähelepanu all ning seda on arutatud  

mitmete erinevate asutuste ja liitude poolt. (Parliament of Canada 2000, O´Brien 2000) Juba 

2000. aastal Kanada kaitsekomitee poolt valitsusele esitatud raportis kaitseotstarbeliste hangete 

kohta oli märgitud, et tööstusel on oluline roll riigi suveräänsuse kriitilise osana ning riigikaitse 

alussambana. (O´Brien 200) Kaitsetööstuse roll Kanadas on eelkõige esile kerkinud just seoses 

kaitseotstarbeliste hangete toimimise parandamisega. Seoses sellega jõuti tõdemusele, et riigi ja 

kaitsetööstuse ettevõtete vahelised suhted on vaja täiesti üle vaadata ning arutleda kahe poole 

tihedama ja reguleerituma koostöö üle. (Williams 2007:5) 2006. aastal muutus kodumaise 
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kaitsetööstuse olulisus ja roll jällegi aktuaalseks seoses valitsuse otsusega kulutada $15 miljardit 

militaarvarustusele, et soetada uued laevad, transpordilennukid, veokid, helikopterid jne. Seoses 

sellega kerkisid küsimused, mida peaks ja võiks osta kodumaalt ja mida välismaalt ning jõuti 

tõdemusele, et antud küsimuste lahendamiseks on riigile vaja konkreetsemat kaitsetööstus-

poliitikat. (Stone 2008) 

 

Antud teemat on 2008. aastal käsitletud ka Kanada kõrgkoolis ühe uurimustöö objektina. Töö 

käsitles kaitsetotstarbelisi hankeid ja nende efektiivsemaks muutmist. (Doiron 2008) Toodi muu 

hulgas välja hangete aeglus, riigipoolsete konkreetsete vajaduste ebaselgus ning vajadus parema 

koostöö järele ettevõtete ja riigi vahel. (Doiron 2008:4) 2009. aastal viis Kanada kaitse- ja 

julgeolekutööstuse assotsiatsioon (CADSI - Canadaies Association of Defence and Security 

Industries) läbi uuringu Kanada kaitsetööstuse kohta (CADSI. Canada´s defence industry 2009), 

milles on välja toodud tähelepanekud ja soovitused, mis rõhutavad kaitsetööstuse tähtsust riigi 

julgeolekus ning millest paljud punktid sobiksid ka Eestile.  

 

Kanada siseriiklikku keskkonda seoses kaitsetööstuse temaatikaga iseloomustab: 

 Võistlevad huvid valitsuse eelarves; 

 Kanada vägede tegevuse elavnemine ja eelseisvad olulised hanked sõjalise valmisoleku 

parandamiseks; 

 Valitsuse valmisolek pikemaajaliseks finantseerimiseks, et ehitada üles Kanada 

kaitsevõime, enamasti valmislahenduste ja välismaiste originaaltootjate abil; 

 Valitsuse valmisolek arvestada kaitsehangete läbiviimisel kodumaise tööstuse võimekust; 

 Suhteliselt väike omamaine kaitsetööstus, väiksed ettevõtted, samas kõrge tase ja 

ekspordivõimekus; 

 Omamaine tööstus toodab nii tsiviil- kui militaarvajadusteks; 

 Omamaise tööstuse osakaalu kasv militaarmissioonide toetamises; 

 Löögi all omamaise tööstuse roll sõjalise varustuse hooldajana kogu elutsükli vältel; 

 Kaitsetööstuse tihe integreeritus USA-ga, USA seaduste ja finantseeringute mõju; 

 Kaotamine hangetel on pannud ettevõtted loobuma osalemisest, võidetud hangete 

takerdumised ja vähene tulusus; 
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 Hankeprotseduurid on koormavad ja keerulised, vähene läbipaistvus ja ausameelsus. 

(CADSI 2009:4) 

 

Selline olukord pani nii kaitsetööstuse ettevõtteid, nende ühendavat ühingut kui ka riiki ennast 

mõtlema nii mitmetelegi küsimustele, mis olid aastatega kuhjunud. Kas valitsuse endine poliitika 

vastab riigi vajadustele ja kas nii saavutatakse kaitsestrateegia elluviimiseks vajalik, kui ka tugev 

sisemajanduslik kasu igast investeeritud dollarist? Kas hankemehhanismid ja vahendid toovad 

välja tooted ja teenused, mida vajatakse, olles seejuures läbipaistvad ja efektiivsed? Kas juhtimis- 

ja haldusstruktuurid vastavad vajadustele ehk kas need lihtsustavad poliitika elluviimist? Kanada 

kaitsetööstuse esindajad leiavad, et olemasolevat keskkonda saab parandada ja samal ajal ka 

edendada tööstuse potentsiaali. Kõik osapooled on aga veendunud, et edu eelduseks on valitsuse 

ja tööstuse vastastikune suhtlus. (CADSI 2009:1)  

 

Kanada valitsus plaanib investeerida 20 aasta jooksul 240 miljardit dollarit kaitsevõimekustesse 

maal, merel ja õhus. Selline tegevus mõjutab märkimisväärselt sõjaväe tulevikku ning samas ka 

kaitsetööstuse elujõulisust. Kanadal on küll juba maailma tasemel kaitsetööstusvõimekus näiteks 

sellistes võtmevaldkondades nagu merendus, sh arktika ja külmaveevõimekus, laskemoon, luure, 

küberturvalisus jt, kuid seda võiks edasi arendada läbi valitsuse ühtse poliitika, hankestrateegia ja 

protsessi. Valitsuse suund on värskendada sõjaväetehnikat ja tuua sellega kasu ka riigi 

majandusele. Samuti on valitsusel huvi selle vastu, kuidas parandada hankeprotseduure, et 

saavutada mõlemad eesmärgid. Pikaajalise rahastamise plaan on tööstusele suure väärtusega. 

Selle õigustamiseks tõsteti esile kaitsetööstuse panust tööhõivesse, innovatsiooni ja jõukuse 

loomisse Kanadas ning ekspordi kasvu. Kaitsetööstuses töötab 70 000 kanadalast, müügitulu on 

10 miljardit dollarit aastas, millest 50% on eksport. Kogupanus majandusse on tegelikult aga veel 

suurem, kuna kaitsetööstuse ettevõtted toodavad ju ka tavakaupu ja teenuseid. (CADSI 

2009:3;5;10) 

 

Uuringus käsitletakse mitmeid erinevaid valdkondi, mis haakuvad kaitsetööstusega. Kõige 

rohkem rõhutatakse muidugi majandsuslikku ja riigi julgeoleku tähtsust. Leitakse, et kaitse ja 

tööstus on Kanada jaoks kriitilise tähtsusega, nad on vastastikku sõltuvad, mitte üksteist 

välistavad. Kaitsetööstus toetab riigi kaitse- ja majandushuvisid. Tööstuse esindajad on partneriks 
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missioonidel varustades võtmetoodete, tehnoloogiate ja teenustega. Majanduslikust ja ka 

riigikaitse aspektist on oluline see, et kaitseotstarbeliste toodetega kauplemine ei ole 

vabakaubandus. Riigid sekkuvad sellesse protsessi selleks, et kaitsta ja edendada 

töötusvõimekusi, mis toetavad nende rahvuslikke huve. (CADSI 2009:6) 

 

Samuti tuuakse välja teadusuuringute ja arendustegevuse olulisuse kui võtmetähtsusega 

valdkonda konkurentsivõime hoidmisel. Kanadas on loodud eraldi asutus – Kanada kaitsealase 

teadus- ja arendustegevuse organisatsioon (Defence Research and Development Canada 

organisation, CRDC). Antud organisatsioon juhib kaitseministeeriumi poolt sponsoreeritud 

kaitsetööstusalast uurimisprogrammi (Defence industrial research Program, DIR program) Selle 

programmi põhieesmärk on Kanada kaitsetööstusliku baasi tugevdamine. Programm pakub 

ettevõtetele rahalist ja teaduslikku tuge ettevõtete poolt algatatud projektidele. (Doiron 2008:43) 

Teadus- ja arendusvaldkonna toetamine on tingitud sellest, et on aru saadud, et ligipääs 

rahvusvahelistele tooteahelatele sõltub võimest pakkuda uut tehnoloogilist lahendust. Niši võib 

leida teadmismahukas võimekuses, mitte odavates toodetes. Riiklik rahastus kaitsetoodete 

arendusse panustab märkimisväärselt majandusse üldisemalt seoses väljundiga ka 

tsiviiltootmises. Uuringu käigus leidis tunnustust selline valitsusega koostöös teostatav 

arendustegevus, mis keskenduks Kanada vägede vajadustele. (CADSI 2009:7) 

 

Samuti tuuakse välja, et valitsus peaks olema aktiivsem toetamaks oma ettevõtteid välisturgudel. 

On üldteada fakt, et kaitsetööstuse konkurentsivõime sõltub paljuski rahvusvahelisest turust. 

Ettevõtted leiavad, et nende ekspordipüüdlusi toetaks väga, kui Kanada valitsus oleks „esimene 

ostja“, kuna välisvalitsused ei ole kuigi agarad soetama tehnoloogiaid, mida tootjariigi valitsus 

ise ei soovi osta. Uuringus osalenud arvasid, et Kanada Ekspordiarenduse Agentuur (EDC) ja 

Välisasjade ja rahvusvahelise kaubanduse Ametid (DFAIT) ei toeta Kanada kaitsetööstust 

välismaal efektiivselt. Samuti teised ametkonnad ja valitsusasutused (kaubandusatašeed) võiksid 

olla aktiivsemad toetavas tegevuses, näiteks messidel ja näitustel osalemise soodustamisega. 

Arvatakse, et valitsuse toetus looks võimalusi ka tõusvatel turgudel. (CADSI 2009:8) 

 

Olulise punktina on uuringus välja toodud kaitsehangete problemaatika. Leitakse, et 

hankeprotseduurid on koormavad ja keerulised. Sama kinnitavad ka paljud muud Kanada 
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kaitsetööstusealal avaldatud allikad. (Berkok 2010, Stone 2008; Doiron 2008) Kanadas on kõik 

riigihanked tsentraliseeritud ühte asutusse, milleks on eraldi hangetega tegelev organisatsioon. 

Kanada kaitseministeerium on ainult üks selle asutuse paljudest klientidest. (Berkok 2010) 

Seepärast on kaitsealaste riigihangetega olnud palju probleeme. Protseduurid, mis peaksid olema 

avatud, õiglased ja läbipaistvad, ei ole seda komplitseeritud juriidilise ja poliitilise raamistiku 

tõttu. Mitmesugused kontrollimehhanismid põhjustavad viivitusi ja kulusid nii valitsusele kui ka 

ettevõtetele, isegi tõrkeid väeüksuste varustatuses. Hankestrateegiad ja protsess ei peegelda 

piisavalt omamaise tööstuse eesmärke. Hanke nõuded on liialt ettekirjutuslikud, liiga paljude 

kohustuslike tingimustega, mis põhjustab hanke läbikukkumist osalejate vähesuse tõttu ning 

seeläbi varustamine kannatab. Ettevõtjate arvates pärsib selline lähenemine innovatsiooni ja 

võimalust pakkuda alternatiivseid lahendusi eesmärgi ja vajaduse täitmiseks. Näiteks ei paku 

firmad mõnikord oma parimat toodet, sest hanketingimused on seotud vananenud tehnoloogilise 

lahendusega. (CADSI 2009:11) 

  

Kokkuvõttes jõuti uuringu tulemusena paljude soovitusteni, mida Kanadas püütakse realiseerida. 

Oluline on aga see, et seda kõike tehakse põhjusel, et tänu kaitsetööstuse süsteemse ja 

läbimõeldud arendamise suureneb Kanada jõukus, luuakse teadmismahukaid töökohti ja 

ekspordivõimalusi aladel, mis on olulised riigi suveräänsuse ja kaitsehuvide seisukohast. 

Valitsuse suurinvesteering annab võimaluse üles ehitada Kanada kaitsevõime ja kaitsetööstuslik 

baas – partner, kes toetab riigi majanduslikke ja riiklikke huve. Uuringus rõhutatakse, et 

majandus ja riigikaitse on omavahel seotud elemendid suveräänse, tulevikkuvaatava ja 

konkurentsivõimelise riigi rajamises. (CADSI 2009:19) Sellise uuringu läbiviimine näitab 

suurenenud huvi kaitsetööstuse teema vastu. Tundub, et paljud riigid on hakanud aru saama, et 

kaitsetööstuse näol on riigil olemas omaette ressurss, mille abil on võimalik panustada riigi 

erinevate julgeoleku valdkondade tugevdamisse ja seeläbi ka kogu riigi ja rahva turvalisusesse.  

 

Seoses Kanadas käima läinud kaitsetööstuse edendamise ja arendamisega on teemale tekkinud ka 

teisitimõtlejaid, kelle arvates on kaitsetööstuse valdkond ületähtsustatud ning tegelikult seda pole 

vaja arendada.  Ühe ohuna tuuakse välja asjaolu, et oma riigis valmistatud kaitseotstarbelised 

kaubad võivad sattuda ebasoovitavate riikide kätte, milles neid kasutatakse päritoluriigi 

põhimõtete vastaselt. Kuna kaitsetööstust tahetaks arendada ning ettevõtete tootlikkust edendada, 
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siis eeldatakse, et oma riigis ei jõuta kõike ära kasutada ja seega tuleb palju kaupu ja teenuseid 

eksportida. Kanadas kehtib küll ekspordikontrollisüsteem, kuid näiteks USA-sse eksportimiseks 

ei ole eraldi riiklikku luba vaja, seega võib sinna kaupu välja viia kontrollimatult. Mis USA 

nende kaupadega edasi teeb, seda ei teata ning sellisel viisil võidakse kaupu edasi müüa ja lõpuks 

võivadki nad jõuda riikidesse, kuhu nad tegelikult ei tohiks jõuda. Selline oht iseenesest on alati 

olemas, kuid kardetakse, et see võib veelgi intensiivistuda. Samuti arvatakse, et kaitsetööstusesse 

investeerimine ei pruugi olla valitsuse parim viis töökohtade loomiseks. Tõdetakse, et 

kaitsetööstuse edendamine võib küll kaasa tuua mõningaid uusi töökohti, kuid samas võib seda 

saavutada ka läbi teiste valdkondade nagu näiteks haridus. Lisaks on ohuks see, et paljud Kanada 

kaitsetööstuse ettevõtteid ühendava liidu liikmed on rahvusvahelised ettevõtted, millede 

tegevused on suuremas osas kas USAs või Euroopas. Kardetakse, et kui valitsus sõlmib 

väärtuslikke lepinguid nende ettevõtetega, siis ei pruugita uusi töökohti Kanadas üldse luuagi, 

vaid seda võidakse teha mõnes muus riigis, kus antud ettevõtte veel tegutseb. Täiendava ohuna 

tuuakse välja, et kaitsetööstuse ettevõtted on muutunud liiga mõjukaks ja võivad mõjutada 

valitsust olulistes riigikaitse küsimustes. Kardetakse, et tihtipeale võivad ettevõtted poliitikuid 

veenda ja suunata otsustama kindla ettevõtte huvides mitte aga kaitsejõudude ja kogu riigikaitse 

huvides. Ehk siis eraettevõtted võivad hakata oluliselt mõjutama riigi poliitikat. (Staples 2012) 

 

2.5. Kaitsetööstuse  tähtsus  

 

Käsitletud riikide näiteid võrreldes ja analüüsides võib välja tuua riigielu aspektid, milles kaitse- 

ja julgeolekutööstusel on tänapäeval eriline roll ja mis on riikidele ajendiks tööstusharu 

eelisarendamisele. Alljärgnevalt on analüüsitud ja kokkuvõtlikult esitatud olulisemad tendentsid 

ning seosed erinevate valdkondadega.  

 

Esimese suurema valdkonnana tuleb nimetada poliitikat. USA tugev, iseseisev ja võimekas 

kaitsetööstus on väga hea näide riikliku kaitsetööstuse rollist riigi poliitika kujundamisel. 

Euroopa arengud oma ühtse kaitse- ja julgeolekupoliitika arendamisel näitavad, et EL soovib tänu 

oma kaitse- ja julgeolekutööstuspoliitika arendamisele saavutada suuremat iseseisvust ja 

sõltumatust teatud rahvusvahelistes poliitikaküsimustes. Nõrga või puuduva kaitsetööstusega 
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riigid sõltuvad oma rahvusliku julgeoleku küsimustes USA-st või mõnest muust riigist, kust 

vajalikke tooteid ja teenuseid imporditakse.  

 

USA kasutab oma tugevat kaitsetööstust nii sise- kui ka välispoliitika teostamisel. USA on 

kaitsevaldkonnas maailmas juhtival positsioonil ja seega saab ta mõjutada paljusid teisi riike. 

USA kasutab oma võimu kaitsetööstuse valdkonnas edukalt diplomaatilise mõjutusvahendina 

teiste riikide otsuste, käitumise ja poliitika suhtes. USA-l on pakkuda hea koostöö sujumiseks ja 

hoidmiseks näiteks sõjalisi krediite, offset kokkuleppeid, tehnoloogiasiiret, laene, majanduslikku 

abi, ühisettevõtete loomise võimalust, erinevat sõjalist abi ja karistuste tühistamist. Arvestades 

võimalikku kasu, mida annab teisele riigile juurdepääs USA kaitsetööstuse sektorile, on need 

vahendid andnud tugeva tõuke poliitilisele koostööle ja selle hoidmisele praeguses 

rahvusvahelises süsteemis. (Neuman 2009: 127) Seega saab riik tänu tugevale kaitsesektorile 

väga suurel määral mõjutada rahvusvahelisi suhteid ja poliitikat, mistõttu on tugeva 

kaitsetööstusega riikide jaoks ülioluline tööstusliku baasi säilitamine ja edasine tugevdamine. 

Võistlevate riikide jaoks on oma kaitsetööstuse tugevdamine suure tähtsusega, et suhteid 

tasakaalustada ja mitte sattuda tugevamate riikide surve alla. 

 

USA on heaks näiteks ka sellest, kuidas kaitsetööstus võib mõjutada riigi sisepoliitika otsuseid. 

USAs on väga levinud tööstusvaldkondi ühendavate liitude lobitöö riigistruktuurides teatud 

otsuste mõjutamiseks. Osalemine töögruppides, kus arutatakse nende jaoks tähtsaid teemasid, 

annab neile võimaluse olla algusest peale otsuste kujundamise ja probleemide lahendamise juures 

ning lubab suunata lõplikku otsust nende jaoks kasulikus suunas. Sarnane lobisüsteem toimib 

nüüd ka Euroopas ning selles osalevad Euroopa kaitsetööstuse suurettevõtted, kes on nõus 

kulutama sellele palju raha. Võib järeldada, et kaitsetööstus on tähtis mõjutaja  ka riigi 

sisepoliitilistes suhetes, kus parteid peavad rasketööstuse soosingu saavutamiseks ja hoidmiseks 

ettevõtjate huve arvesse võtma. Sellised tendentsid on märgatavad näiteks Kanadas. 

 

Riikide näited kinnitavad, et tugev kaitsetööstuslik baas garanteerib riikidele majandusjulgeoleku. 

Riigil on rohkem ressursse ja vahendeid, et täita oma ülesandeid. Erasektor on heal järjel ning 

suudab toetada valitsussektorit julgeolekuvaldkondades. Riik panustab erasektorisse ning samas 

saab tagasi maksutulu, tooteid ja teenuseid.   
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Kaitsetööstuse tähtsus seoses majandusega on üks määravamatest. Kaitse- ja julgeolekutööstus on 

märkimisväärse kasvu- ja tööhõivepotentsiaaliga sektor. EL-i kontekstis on kaitsetööstuse 

edendamine seotud just majandusühenduse üleüldise tööstusvõimekuse suurendamise ja 

töökohtade loomisega. Hollandi tööstuse osalemist kaitseotstarbeliste seadmete arendamises, 

tootmises ja hooldamises peetakse eriti väärtuslikuks, kuna see on aluseks riigi teadmistepõhisele 

ja innovaatilisele majandusele. Hollandi kaitse- ja julgeolekutööstuspoliitika kujundamisse on 

kaasatud majandusministeerium, mis vastutab innovatsiooni eest ning toetab seda kindlate 

investeeringutega. Ettevõtjate toetamise eesmärgiks on aidata neil suurendada oma 

ekspordivõimekust, toomaks kasu kogu riigi majandusele. Ka Kanada valitsus väärtustab kaitse- 

ja julgeolekutööstuse panust majandusse, kuigi seda võiks tööstuse esindajate arvates teha veel 

enam. Leitakse, et ekspordimahu suurendamiseks peab Kanada valitsusel olema aktiivne roll 

kodumaiste ettevõtete ekspordivõimekuste suurendamiseks ja ettevõtete reklaamimises 

välisturgudel. Toodud näited ilmestavad hästi kaitse- ja julgeolekutööstuse tähtsust 

majanduslikust aspektist. 

 

Kaitse- ja julgeolekuvaldkond on enamasti seotud mahuka teadus- ja arendustegevusega. Eriti 

USA on panustanud militaarteadusuuringutesse väga suuri summasid. Riik kui teaduse 

finantseerija ja uuringute tellija saab palju ära teha valdkonna stabiilse arengu tagamiseks. See on 

ka EL-i ühtse kaitse- ja julgeolekupoliitika loomise põhjuseks. Ka Kanadas tahetakse enam 

soodustada teadustegevust konkurentsivõime hoidmiseks. On aru saadud, et ligipääs 

rahvusvahelistele tooteahelatele sõltub võimest pakkuda uut tehnoloogilist lahendust ning niši 

võib leida teadmismahukas võimekuses mitte odavates toodetes. Innovatiivsed tooted ja teenused 

tõstavad riiklikku tehnoloogilist võimekust teiste riikide ees ning annavad eeliseid ekspordiks. 

  

Tänapäeva kaitse- ja julgeolekutööstuse tooteid ja teenuseid saab kasutada mitte ainult 

militaarvaldkonnas, vaid ka sisejulgeoleku valdkondades nagu politsei, pääste, piirivalve, 

meditsiin jne. Kaitse- ja julgeolekutööstus toodab näiteks kuuliveste, saapaid ja turvarõivaid nii 

sõjaväele, politseile, piirivalvele, tollile kui ka päästetöötajatele. Samuti arendatakse 

meditsiiniseadmeid ja tarvikuid kasutamiseks nii sõjaväemeditsiinis kui ka tsiviilmeditsiinis. 

Näiteks Hollandis arendatakse kaitsetööstuspoliitikat koostöös erinevate ministeeriumidega. 

Majandus-, kaitse-, justiits- ja siseministeerium on käivitatud ühisprojekte eesmärgiga 
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propageerida julgeolekutööstuse tehnoloogiaid kogu sisejulgeoleku valdkonnas. Parema 

varustusega sisejulgeolekujõud tagavad paremini turvalisust riigis. Seega on riigi seisukohalt 

tähtis toetada kaitsetööstust investeeringutega.   

 

Kaitsetööstusel on teatav tähtsus ka sotsiaalkeskkonnale. Kui riik on heal majandusjärjel, siis 

saab ta tagada elanike sotsiaalse turvalisuse. Kaitse- ja julgeolekutööstuse lähenemine nii EL-is 

kui ka maailmas tähendab, et julgeolekuohud on muutunud ning oluliseks peetakse rahva 

üleüldist turvalisust. Läbi töökohtade olemasolu paraneb üldine heaolu riigis.  

 

Kokkuvõtlikult on kaitse- ja julgeolekutööstusel riikide näidete põhjal tähtsus sise- ja 

välispoliitika, majanduse, teadustegevuse, sisejulgeoleku ja sotsiaalturvalisuse seisukohast.  
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3. EESTI KAITSE- JA JULGEOLEKUTÖÖSTUSE SEOSED RIIGI 

JULGEOLEKUGA JA ETTEPANEKUD VALDKONNA 

ARENDAMISEKS 
 

 

3.1 Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse seosed riigielu valdkondadega  

 

Eelnevatest peatükkidest on selgunud kaitse- ja julgeolekutööstuse keerukad ja tihedad seosed 

erinevate  riigi julgeoleku aspektist oluliste valdkondadega. Riikide näidete põhjal on sektoril 

tähtsus sise- ja välispoliitika, majanduse, teadustegevuse, sisejulgeoleku ja sotsiaalturvalisuse 

seisukohast. Tänu sellistele seostele on erinevad riigid, kaasa arvatud riikide ühendus EL, 

kasutanud antud tööstusvaldkonna võimalusi oma riiklikes (ühenduse) huvides. Võib öelda, et 

kaitse- ja julgeolekutööstuse ja selle arendamise näol on riigil olemas vahend, mille abil saab 

tõhustada riiklikku julgeolekut. Tööstusharu tugevusest või nõrkusest sõltub teatud määral riigi 

rahvusvaheline positsioon, majandusjulgeolek ja innovatsiooni tase. Käesolevas empiirilise osa 

peatükis tuleb vaatluse alla Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse hetkeseis ja selle panus julgeoleku 

tagamisse Eestis. 

 

Autor kasutas ülevaateuurimuse strateegiat ning selle raames kvalitatiivset andmete kogumise ja 

analüüsimise meetodit. Kuna Eesti antud valdkonna arengute kirjeldamiseks praktiliselt 

puuduvad teadusallikad, siis olukorra ülevaate saamiseks kasutati kaitsetööstuse ja 

julgeolekuvaldkonnaga seotud ekspertide arvamusi ja hinnanguid. Eesmärgi saavutamiseks on 

läbi viidud kokku kaheksa ekspertintervjuud erinevate kaitsetööstuse või julgeoleku tagamisega 

seotud asutuste ja organisatsioonide esindajatega. Vastavalt Laherannale (2008:177-178) on 

intervjuu andmekogumismeetodina eelistatud siis, kui uuritaval teemal võib oodata palju 

erinevaid vastuseid, intervjuu tegemise käigus on vajalik vastuseid täpsustada ning esitada 

lisaküsimusi. Kaitsetööstuse- ja julgeolekuvaldkonna puhul on selline valik igati põhjendatud, 

kuna teema kohta on erinevate asutuste ja organisatsioonide esindajatel oma huvid ja seisukohad. 

Uurimisobjektid valiti eesmärgipäraselt, kuna kvalitatiivses uuringus pole uuritavate valiku 

aluseks mitte üldpopulatsioonist konstrueeritud statistiliselt esinduslik valim, vaid uuringu 

osalised valitakse vastavalt sellele, kui olulised nad uuritava teema seisukohast tunduvad 
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(Laherand 2008: 53). Käesolevas magistritöös sai intervjueeritavate valiku kriteeriumiks isikute 

tööalane kokkupuude kaitsetööstuse ja/või julgeolekuvaldkonnaga. Samas ei pidanud autor 

oluliseks isikute ajalist kokkupuudet antud teemaga, kuna kaitsetööstuse teema on Eesti 

kontekstis veel alles noor ning arenemisfaasis, siis ei ole ka Eesti ekspertidel väga pikka 

kogemust just Eesti kaitsetööstuse valdkonnas. Valiku tegemisel seati eesmärgiks kaasata 

mitmekülgne ametkondade ja erasektori ekspertide ring, tagamaks laiemat vahetute arvamuste ja 

põhjendatud seisukohtade spektrit. Intervjuud viidi läbi järgmiste ekspertidega:  

1) EKTL- i esindaja Alar Laneman – EKTL-i juhatuse nõunik, on olnud EKTL-is selle 

asutamisest alates ning teeb aktiivset tööd kaitsetööstuse arendamiseks Eestis. (pilootintervjuu 

08.11.2011) 

2) KM-i esindaja Andri Haran – KM-i hangete osakonna peaspetsialist, tööalaselt seotud ka 

kaitsetööstuse teemaga.  (intervjuu 22.03.2012) 

3) KM-i esindaja Ingvar Pärnamäe – KM-i kaitseinvesteeringute asekantsler, seotud 

kaitsetööstuse valdkonna arendamisega Eestis.  (intervjuu 23.11.2012; 07.12.2012) 

4) SM-i esindaja Raino Sepp – SM-i varahaldus- ja hankepoliitika osakonna juhataja, seotud 

kaitsetööstustoodangu kasutamisega sisejulgeoleku valdkonnas (intervjuu 23.03.2012)  

5) Kaitseväe julgeolekuvaldkonna ekspert (töös viidatud - JO ekspert nr 1) - omab pikaajalist töö- 

ja juhtimiskogemust Kaitseväe luure- ja julgeolekuvaldkonnas, lisaks julgeolekuvaldkonnale 

puutub kokku KV varustamise küsimustega ning seeläbi ka kaitsetööstuse teemaga. (intervjuu 

25.11.2012; 07.12.2012)    

6)  Julgeolekuvaldkonna ekspert (töös viidatud – JO ekspert nr 2) - omab pikaajalist töö- ja 

juhtimiskogemust Kaitseväe luure- ja julgeolekuvaldkonnas ning Kaitsepolitseiametis,  puutub 

tööalaselt kokku nii riigi kui Kaitseväe julgeoleku küsimustega. (intervjuu 18.11.2012)   

7) EKTL-i liikmesettevõtte AS Baltflex esindaja Heino Piirsalu (intervjuu 21.03.2012)  

8) EKTL-i liikmesettevõtte OÜ Defendec esindaja Jaanus Tamm (intervjuu 23.03.2012)  

Julgeolekuvaldkonna ekspertide palvel ei avaldata magistritöös nende nime ja täpset ameti- ja 

teenistuskohta. Teistele ekspertidele viidatakse magistritöös nimeliselt.   

 

Ekspertintervjuude küsimustiku koostamisel arvestas autor asjaoluga, et intervjueeritavad võivad 

tõlgendada küsimust või uurimusega seonduvat lähtuvalt enda arusaamadest. Mitmekülgse 

andmestiku saamise eesmärgil esitati erinevatele ekspertidele teemavaldkonna kohta küsimusi 
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erinevatest aspektidest lähtuvalt. Küsimuste järjekord intervjuu ajal võis varieeruda vastavalt 

intervjuu loomulikule arutelule ning samuti esitas töö autor vajadusel ka täpsustavaid küsimusi. 

Kvalitatiivse andmeanalüüsi meetodina kasutati transkribeerimist ning sellele järgnevat 

kodeerimist ja kategooriate moodustamist ehk kvalitatiivset sisuanalüüsi, mille näidis on lisatud 

käesoleva töö lisasse (lisa 3). Transkribeeritud intervjuude teksti kogumaht oli 41 lehekülge. 

Teksti analüüsimise käigus määrati tekstis esinevad koodid ja kategooriad, mis oluliselt 

lihtsustasid intervjueeritavate räägitu mõistmist ja selle analüüsimist. Igat intervjuud 

transkribeeriti ja analüüsiti jooksvalt pärast intervjuu toimumist ning esitati transkriptsioon 

intervjueeritavatele ülevaatamiseks ja kinnitamiseks. Analüüs toimus kahes osas:  esimene osa 

toimus 2012. aasta kevadel märtsi- ja aprillikuus ning teine osa 2012. aasta sügisel novembri- ja 

detsembrikuus. Ekspertintervjuude tulemusi käsitletakse unikaalsetena ja seepärast tuuakse 

ekspertide arvamused töös tihti välja tsitaatidena, kuid samuti kasutatakse erinevate ekspertide 

vastuste üldistamist. Kuna autor ise ei ole varem olnud uuritava valdkonnaga seotud, siis põhineb 

tulemuste analüüs autoripoolsel teooria ning ekspertide ühisarvamuste ja ka eriarvamuste 

kõrvutamisel. Seega tuuakse intervjuude tulemused välja analüüsiva ülevaatena, käsitledes neid 

eelnevas peatükis välja tulnud kaitsetööstuse poolt enam mõjutatavate valdkondade järgi. 

Ekspertintervjuude tulemused andsid ülevaate Eesti kaitsetööstuse olemusest, arengust, 

probleemidest, võimalikest lahendustest ning seostest julgeolekuga.  

 

Järgnevalt tuuakse eelmises peatükis selgunud valdkondade kaupa välja Eesti ekspertide 

nägemused kaitse- ja julgeolekutööstuse seostest, tähtsusest, kitsaskohtadest ja arengusuundadest. 

 

POLIITIKA  

Ajalooliselt on kaitsetööstusest saanud poliitiline mõjutusvahend. Riigi tugev kaitsetööstus näitab 

riigi võimekust ja kaalukust ka rahvusvahelistes suhetes. Arvestades Eesti ajalugu ja eelmise 

sajandi sündmusi, pole Eesti saanud arendada tugevat kaitsetööstust. Seega võrreldes Lääne-

Euroopa riikidega on Eesti selles valdkonnas maha jäänud. Umbes viis aastat tagasi ei olnud 

Eestis veel oma kaitsetööstust selle tavapärases tähenduses olemas (Haran). Kindlasti olid olemas 

praeguse julgeolekutööstuse ja toetava tsiviiltööstuse valdkonna ettevõtted, kuid neid ei seostatud 

üldise julgeoleku- ja kaitsetööstusega. Umbes viis aastat tagasi hakkas Eestis tekkima juurde 

ettevõtteid , mille tooteid või teenuseid võiks paigutada tänapäevase kaitse- ja julgeolekutööstuse 
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alla ja seega tekkis 2009. aastal ka vajadus luua neid ettevõtteid ühendav liit (EKTL).  Liidu 

loomine ja selle tegevus on kindlasti olnud positiivseks märgiks Eesti oma kaitsetööstuse 

arendamisel ning paljud ettevõtted on sellega ka liitunud. (Haran)  

 

Alar Laneman, kes on EKTL-i juhatuse nõunik, selgitab, et EKTL-i loomise vahetu ajend oli 

seotud vastuostudega riigihangetes. Oluliseks muutus asjaolu, et välismaiste ettevõtete jaoks 

saaks koondada Eesti ettevõtete andmeid, kus saaks tulevikus vastuostu realiseerida. Samuti 

muutus oluliseks riigikaitse ja julgeoleku avar käsitlemine ja seega jõuti arvamusele, et riigi 

kaitsevõime ja riigi julgeoleku üheks osaks peab kindlasti olema ka riigi kaitsetööstus.  

 

EKTL on nende aastate jooksul olnud kaasatud kaitsetööstuse arendamisega seotud poliitilistesse 

protsessidesse. EKTL on algusaastatest alates teinud koostööd KM-iga. Sellise koostöö üheks 

tulemuseks on praeguseks see, et on alus pandud kaitsetööstuse kontseptsiooni väljatöötamisele, 

et kirjeldada, milline kaitsetööstuse olemus võiks Eestis olla. (Laneman) EKTL on aidanud riigi 

esindajatel ehk KM-il pöörata rohkem tähelepanu kaitsetööstuse arendamise ülesandele Eestis. 

Juba sellega on EKTL mingil määral mõjutanud riiklikku poliitikat. Andri Haran KM-st on 

samuti märkinud, et EKTL-i ja üldse ettevõtete surve riigile on viimase kahe aasta jooksul aina 

suurenenud  ning ootused riigile on üsna suured (Haran).  

 

EKTL teeb koostööd ka teiste riigiasutustega. Neil on sõlmitud koostöömemorandum Kaitseliidu 

ja Siseministeeriumiga (SM) (Laneman). Samuti tehakse koostööd teiste ministeeriumitega nagu 

näiteks Põllumajandusministeeriumiga toiduvarude olemasolu osas. See, et EKTL teeb koostööd  

mitme erineva ministeeriumiga, näitab nende laiemat mõtlemist ja arvestamist sisejulgeoleku 

ning  julgeolekuvaldkonnaga tervikuna. Seega on EKTL muutumas arvestatavaks Eesti 

poliitiliseks huvigrupiks, mis tähendab liidu tähtsuse tõusu sisepoliitikas. 

 

EKTL on avaldanud oma arvamust ja teinud ettepanekuid riigikaitse ja julgeolekuga seotud 

dokumentide täiendamiseks. Näiteks on EKTL osalenud hankealal Riigikogu 

riigikaitsekomisjonis ning selle tulemusel muudeti mõnevõrra ka hankeregulatsiooni. (Laneman) 

EKTL on teinud ka teisi ettepanekuid ning avaldanud oma arvamust selle kohta, milline peaks 
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olema Eesti kaitsetööstus. Alar Lanemani sõnul ei ole kõik nende poolt välja pakutud mõtted 

realiseerunud või need realiseeruvad alles tulevikus.   

 

EKTL-i kuuluvate ettevõtete esindajad arvavad, et EKTL-i loomine andis hea tõuke  

kaitsetööstuse arendamiseks Eestis ning nad on riigile toeks (Piirsalu, Tamm). EKTL on oma 

tegevuse arendamiseks külastanud mitmete naaberriikide kaitsetööstusliite ja -ettevõtteid, et 

saada kogemust ja kontakte tulevaseks koostööks. Samuti on EKTL korraldanud visiite KM-i 

esindajatele Eesti ettevõtetesse, et tutvustada kohalikku võimekust ning riigiesindajad on olnud 

positiivselt üllatunud (Laneman). 

 

Ettevõtted ise ei ole väga palju poliitikaprotsessides osalenud, suurem osa sellest tegevusest käib 

läbi liidu, mis näitab veelkord EKTL-i kui arvestatava poliitilise huvigrupi tähtsuse suurenemist. 

Ilma liidu toetuseta on ettevõtted küll osalenud erinevates riigihangetes, sest need toimusid juba 

ka enne EKTL-i loomist ja seepärast on ettevõtetel mõningane kokkupuude riigiga olnud. Samas 

aga tuleb intervjuudest välja, et ettevõtted ise ei ole aktiivselt näiteks seaduse muudatuste 

ettepanekuid teinud. Üheks põhjuseks on kindlasti see, et varem pole selleks lihtsalt vajadust 

olnud. Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse alla kuuluvad ettevõtted on eraettevõtted ning nende 

põhitegevused on suunatud erasektorile. Seepärast pole varem tekkinudki vajadust aktiivseks 

koostööks riigiga. Samuti pole ettevõtted teinud aktiivset lobitööd riigiametnike seas. Mingil 

määral on ettevõtted ennast reklaaminud ja riigiametnikega suhelnud ning kontakte loonud, kuid 

süstemaatilist ning reguleeritud lobitööd pole Eestis ettevõtete poolt tehtud. Lobitööl on väga 

tähtis roll nii USAs kui ka Euroopas, kuid Eestis pole reguleeritud lobitöö aktiivsust veel 

täheldatud. Samas on ettevõtted arvamusel, et lobisti rolli Eestis võiks võtta EKTL, mida ta on 

põhimõtteliselt ka juba teinud. (Piirsalu, Tamm) 

 

Kui rääkida Eesti kaitsetööstuse kaalukusest rahvusvahelisel või isegi Euroopa tasandil, siis siin 

tuleb realistlikult hinnata Eestis olevat tööstuslikku potentsiaali. Selles osas on Eestil veel 

arenguruumi. Samas on selge, et Eestil ei ole otstarbekas omada ja luua oma relva- või 

masinatööstust, seega tuleb suurem ja kahtlemata kulukam osa kaitsevarustusest hankida ikkagi 

mujalt (JO ekspert nr 2). Samas aga arvab A. Laneman, et kui Eesti teeks mingit unikaalset toodet 

(mingit head mootorit, komponenti, programmi või pakuks innovaatilist lahendust jne), siis riigi 
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kaalukus oleks suurem ning sinna juurde tuleksid ka muud hüved, näiteks rahalised. Ta märgib, et 

selle riigi, kus sellist asja toodetakse, välis- või kaitseministri sõna rahvusvahelisel areenil on 

palju kaalukam kui mõne muu riigi esindaja oma, kus ei toodeta erilisi kaitseotstarbelisi tooteid. 

See annab ka eeliseid oma riigi eesmärkide saavutamiseks ning samuti suureneb ka tunnustus 

naabrite seas. (Laneman) 

 

Välisriigist hangitava kaitseotstarbelise toodangu ja vastuostukohustuse rakendamise puhul 

suurendame usaldust ja loome hea platvormi edasiseks välispoliitiliseks koostööks. Samas tuleb 

siin arvestada ka võimalike julgeolekuriskidega. (JO ekspert nr 2)  Iga riigi jaoks on oluline 

kättesaadavuse aspekt. Riik peab olema võimeline kriisi olukorras tagama riigi toimimise ja 

elutähtsate teenuste pakkumise. Selleks peab riigil olema kõik võimalikud ressursid või võimekus 

neid kuskilt välismaalt kiiresti kätte saada. Kui sellist võimekust oma riigis aga ei ole, siis võib 

tekkida olukord, et välismaalt ressursside kohaletoimetamine võtab liiga kaua aega või ei soovi 

välisriik ise oma ressursse Eestile kriisi olukorras jagada. Sellel välisriigil tekib Eesti suhtes 

poliitiline eelis, sest ta saab aru, et Eesti sõltub mingil määral ning see annab talle võimaluse 

poliitiliseks mõjutamiseks. Partnerriigil võib isegi tekkida omad spetsiifilised huvid, mille 

saavutamiseks võib ta Eesti riiki kriisi olukorras ära kasutada. (Laneman) Välishangetega 

muudab Eesti ennast sageli sõltuvaks riikidest ja ettevõtetest, kust tehnikat, relvastust ja 

laskemoona hangitakse. (JO ekspert nr 2) Seeläbi muutub riik teiste riikide suhtes haavatavamaks 

ja mõjutatavamaks. (Laneman) Ka KV jaoks on  kohaliku kaitsetööstuse areng oluline ning KV 

julgeolekuvaldkonna esindaja tõdeb, et kodumaine kaitsetööstus tagab julgeolekualaselt teatud  

iseseisvuse.  Samuti lisab ta, et kasutades oma riigi kaitse- ja julgeolekutööstuse võimekust on 

võimalik toota just selliseid tooteid, mis vastavad täpselt riigi vajadustele. (JO ekspert nr 1) Teine 

pool välisriikidest sõltumises on ka kvaliteedi tagamise probleem. Eestile ei ole see probleem 

võõras, kuna Eestile on tarnitud näiteks mittekvaliteetset laskemoona. Samuti loob valdkonna 

suletus soodsa pinnase korruptiivseteks tehinguteks ja manipulatsiooniks. Kaitsetööstust saab 

kasutada ka mõjutustegevuse vahendina, mis on eriti aktuaalne riikide puhul, millel on suurem 

sõltuvus teistest riikidest. (JO ekspert nr 2) Magistritöö autori hinnangul on ülaltoodut arvesse 

võttes Eesti puhul äärmiselt oluline eelnevalt põhjalikult analüüsida, millistest riikidest relvastust, 

laskemoona jms oleks võimalik võimalikult väikeste julgeolekuriskidega hankida, et välistada 
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võimalike vaenulike riikide või organisatsioonide võimalusi läbi kaitsetööstuse Eesti julgeolekut 

negatiivselt mõjutada.  

 

MAJANDUS 

Kaitse- ja julgeolekutööstus on tööstusharu, millel on võrdlemisi suurt tähtsus kogu riigi 

majandusjulgeoleku seisukohast. Riigi majanduslik olukord mõjutab väga palju kogu riigi 

toimimist nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal. Seega riik peaks tegema kõik endast oleneva, et hoida 

head majanduslikku taset. Tõuke paremale arengule võib anda riigi kaitse- ja julgeolekutööstuse 

edendamine. Antud tööstusvaldkonna majandusliku rolli rõhutasid ka kõik intervjueeritavad. 

Kaitse- ja julgeolekutööstuse seos riikliku majandusega on kõige ilmselgem ja arusaadavam. 

Eelkõige tõstab tugev kaitsetööstus kogu riigi tööstusvõimekust, mis omakorda mõjutab riigi 

kaubandust, tööhõivet, eksporti, tulusid jne.  

 

Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse võimekus on üks Eesti majanduse arengu näitaja. Viimase viie 

aasta jooksul on Eestis toimunud hüppeline areng (enne seda ei olnud KT-st praktiliselt Eestis 

olemas), mil on tekkinud terve hulk ettevõtteid, mis on kaitsetööstuse teema vastu hakanud huvi 

tundma ning kes on võtnud nõuks ka tööstusharupõhiselt organiseeruda. (Pärnamäe) Eestis ei ole 

hetkel küll ühtegi ainult kaitsetööstusele orienteeritud ettevõtet, samas on palju neid, kes on 

võimelised pakkuma kõrge kvaliteediga üksiktooteid, varustuselemente jms. (JO ekspert nr 2) Nii 

näiteks on juba tänaseks mingil määral Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse toodangut edukalt 

kasutatud  KV-s. KV on kasutanud AS Galvi-Linda individuaalvarustust (nt seljakotte, rakmeid 

jm) (JO ekspert nr 1 ja JO ekspert nr 2). AS Galvi-Linda on ka Eesti kaitseväele peamiseks 

koostööpartneriks individuaalse erivarustuse tootmisel ja arendamisel. Samuti on kasutatud OÜ 

Eli Military Simulation mehitamata õhusõidukit ehk UAV-d (JO ekspert nr 1). Seega on Eesti 

võimekust antud valdkonnas juba vähesel määral kasutatud, kuid vahel ilmnevad KV ja ettevõtete 

vahel teatud erimeelsused, mille tagajärjel ei ole KV ja Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse 

valdkonna ettevõtete koostöö olnud piisav.  

 

Intervjueeritavad EKTL-i liikmesettevõtete esindajad on aga positiivselt meelestatud Eesti kaitse- 

ja julgeolekutööstuse potentsiaali suhtes. AS Baltflex´i esindaja Heino Piirsalu arvab, et Eestis on 

selliseid ettevõtteid sadu, kes võiksid riigi jaoks midagi teha (Piirsalu). Teise ettevõtte AS 
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Defendec esindaja tõdeb, et see on selge, et raketisüsteemi ei ole me võimelised kunagi välja 

arendama, kuid me võiks olla partnerid suurematele ettevõtetele, kus me saaks kompetentsi sisse 

tuua ning tänu sellele ka oma süsteeme paremini hooldada ja täiendada (Tamm). 

 

Tegelikult on mõlemad pooled, nii riik kui ka ettevõtted, samal meelel, et Eestis on mõningane 

võimekus ja võimalused olemas ning seda tuleb ainult arendada. Näiteks KM-i esindaja Andri 

Haran arvab, et Eestis tehakse tegelikult väga põnevaid asju ning on palju ettevõtteid, kes 

toodavad nišivõimekusi. Samuti on Eestis ka suuremaid ettevõtteid nagu näiteks laevaehituses. 

SM-i esindaja Raino Sepp kinnitab samuti, et eestlane on tegelikult väga nupukas ja on kätt 

proovinud erinevates valdkondades. Näiteks on elektroonikatööstus ja IT valdkond (küberturve) 

väga heal tasemel ja neid saab ka edasi arendada. Samuti on heal tasemel ja olulised näiteks 

erinevad juhtimisprotsessid ja  valvesüsteemid, kuid ta välistaks Eestis rasketehnika 

toodangut.(Sepp) Selgub, et mõnes valdkonnas nagu näiteks elektroonika ja küberturve on Eestis 

hea kompetents juba loodud ning seda tuleb ainult edasi arendada ning ka riigi ja julgeoleku 

huvides paremini ära kasutada. Samas on hetkeolukord KM-i esindaja A. Harani arvates 

üldjoontes selline, et Eesti erasektor ei suuda veel väga paljudes asjades pakkuda piisavalt 

kvaliteetset ja terviklikku teenust või toodet. KM alles plaanib esimesi samme, et mingeid 

tegevusi ja teenuseid välja anda erasektorile. (Haran) 

 

Teisalt võib täna julgelt väita, et on tekkinud rida valdkondi, kus Eesti kaitse- ja 

julgeolekutööstuse ettevõtted võiksid pakkuda rahvusvahelistele ettevõtetele tõhusat konkurentsi, 

nt rasketehnika remont ja hooldus, metallitööd, laeva- ja masinaehitus, lennuvahendite tootmine, 

sensoorika, küberkaitsevaldkond, mitmesugune tarkvara jms. (Pärnamäe) Ainult Eesti turg jääbki 

sageli selliseks spetsialiseerumiseks väikseks, sageli ei õnnestu nendel ettevõtetel ka Eesti 

kaitseväe hankeid võita, kuna tootmine Eestis on liialt kallis ning sellest tulenevalt ka toote hind 

kõrge. Teadaolevalt on mõned ettevõtted suutnud oma toodanguga läbi murda välisturule, kuid 

pigem toimub see enamasti vahendajate või allhanke kaudu, mitte otsemüügina. (JO ekspert nr 2) 

Seega on siinkohal oluline rääkida ka antud valdkonna ekspordist, mis loob juurde töökohti 

Eestis ning toob eksporditulu, mis kõik omakorda arendab majandust. Samuti annab aktiivne 

eksport oma panuse sellesse, et Eesti oleks rohkem integreeritud muu maailmaga. (Pärnamäe) 
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Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse osa suurendamiseks majanduslikust aspektist toodi 

intervjuudes välja näiteks selline stsenaarium: kui Eesti hangib suuremaid kaupu, siis võiks 

vaheladu nende hoidmiseks asuda Eestis. Võimalik, et töökohti ei tuleks väga palju juurde, aga 

samas haldus ja hooldus oleks siis pidevalt tagatud . See tähendab seda, et lao olemasolu oleks 

majanduse poole pealt kasulik. Sinna vahelattu hakkaksid näiteks sõitma rongid, autod, paljud 

tsiviiltöötajad saaksid tegevust ja sellega võidaks Eesti väga palju. (Sepp) Tegelikult võib 

sarnaseid mõttekäike arendada palju, kuidas saab kaitsetööstuse võimekuse loomine ja selle 

arendamine anda positiivset impulssi riigi tööhõivele ja  infrastruktuuri loomisele.  

 

Üks oluline aspekt riigi majanduses on kindlasti ka kodumaiste oskustööliste olemasolu. Kuna 

kaitsetööstuse valdkond on suhteliselt spetsiifiline, siis nõuab see üldjuhul ka 

kõrgkvalifitseerituid spetsialiste. (Tamm, Piirsalu, Sepp) Autor leiab, et kui Eesti kaitse- ja 

julgeolekutööstus areneks tugevamaks ja veelgi laiapõhjalisemaks, siis oleks võimalik neid 

spetsialiste kodumaal hoida ja neile siin tööd pakkuda. Kui ettevõte suudaks neile pakkuda ka 

konkurentsivõimelist palka, siis paljud oskustöölised ei läheks välismaale tööle. Sellisel juhul  

tekiks Eestisse oma tugev kompetents teatud valdkondades. See omakorda aga viib selleni, et 

Eestil on siis teatud võimekus, mida ta saab vajalikul ajal kiiresti kasutada. Kodumaise 

kaitsetööstuse toodangu ja spetsialistide eelistamise ja ka  ekspordi soodustamisega 

suurendatakse kahtlemata oma riigi majandusvõimekust. Kodumaise toodangu puhul on plussiks 

ka kvaliteedikindlus, kuna selle tootmine on lihtsamini kontrollitav. (JO ekspert nr 2) 

 

Ekspertarvamuste kokkuvõtva järeldusena võib öelda, et mingil määral on Eesti kaitsetööstus viie 

aastaga Eesti majandust mõjutanud nii tööhõive kui ka infrastruktuuri osas, kuid seda peaks edasi 

arendama. Samuti on Eestisse tekkinud mõningane kaitsetööstuspotentsiaal, kuid see ei ole alati 

veel piisavalt kvaliteetne või terviklik. Kui arendada edasi neid valdkondi, mis juba praegu on 

Eestis kuigivõrd heal tasemel, siis saab sellega tõsta tööstusvõimekust, luua uusi töökohti, luua ja 

hoida kompetentsi, teadmisi ja oskusi ning suurendada ekspordivõimekust. Kui erasektori 

ettevõtted suudavad nii ise kui ka riigi toel kasvatada oma müüki ja kasumit, siis mõjub see hästi 

ka tarbimisele. Tarbimise kasv ja ettevõtjate suuremad kasumid avaldavad positiivset mõju kogu 

riigi majandusele ning seeläbi kindlustavad ka  majandusjulgeolekut.  
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SISEJULGEOLEK 

Sisejulgeoleku põhilisteks valdkondadeks võib pidada järgmisi siseturvalisuse seisukohast olulisi 

teenuseid: politsei, piirivalve, pääste, toll, kiirabi ja vanglad. Kõik need elualad on väga olulised 

ning igal valdkonnal on oma kindel spetsiifika. Samas aga kasutatakse  nendes valdkondades 

palju ka sarnaseid tooteid ja teenuseid, seega on mõistlik kasutada näiteks ühe kodumaise 

ettevõtte tooteid  erinevates valdkondades ja viia selle jaoks läbi ühishankeid. Sellisteks toodeteks 

võivad olla näiteks kuulivestid, kuna nende omadused ei erine valdkonniti väga palju või näiteks 

saapad, sest kui teha saabas sõdurile, siis sobib see kandmiseks ka politseinikele ja 

piirivalvuritele. 

 

Nii Eesti ettevõtjad kui ka riigisektori esindajad leiavad, et riigi kaitse- ja julgeolekutööstust on 

edukalt võimalik kasutada sisejulgeoleku valdkondades. Näiteks Jaanus Tamm (AS Defendec) 

leiab, et Eestis on iseenesest potentsiaali, et kasutada Eesti võimekust ka sisejulgeoleku 

valdkonnas, kuid sellega tuleb kogu aeg tööd teha ja arendada. Samuti arvab ka Heino Piirsalu 

(AS Baltflex), kes lisaks rõhutas EKTL-i rolli selle suuna arendamisel. H. Piirsalu rõhutab, et 

kaitsepoliitika ja riigikaitse ei ole ainult sõjaline kaitse, vaid see on üks osa laiemast riigikaitsest.  

 

Eesti laiapõhjaline riigikaitsemudel eeldab ka sisejulgeolekut tagavate asutuste valmistumist riigi 

sõjaliseks kaitsmiseks. Mitmed ülesanded on nii rahu- kui sõjaajal erinevate organisatsioonide 

vahel jaotatud ning riigikaitse ühe olulisema põhimõttena vastutavad erinevad valdkonnad oma 

ülesannete täitmise eest ka sõjaajal. Seega peavad ka sisejulgeolekut tagavad asutused 

valmistuma tegutsemiseks erinevates tingimustes ning sõltuvad seega samuti kaitsetööstusest. 

Samuti peab tegelikult ka nende rahuaegsetele vajadustele vastav varustus, relvastus ja tehnika 

jne, sarnaselt militaarsfäärile, olema kõrgendatud kvaliteedinõuetega. Seega ei puuduta 

kaitsetööstus ainult militaarvaldkonda, vaid on oluline kõigile jõustruktuuridele. (JO ekspert nr 2)   

 

KM-i ametnik A. Haran kinnitab, et tegelikult väga spetsiifilisi vaid sõjaväele mõeldud 

vahendeid on üsna vähe. Väga palju on mitmeti kasutatavad tooteid nii politseis, piirivalves kui 

ka kaitseväes. Paljusid vahendeid ja seadmeid saab kasutada edukalt mitmes sisejulgeoleku 

valdkonnas, kuid seda on tehtud väga vähe. (Haran) Samas on mõningad näited juba olemas. 

Näiteks EKTL-i liige AS Maru Metall tegi Päästeametile välijuhtimiskonteineri. EKTL-i liige AS 
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Defendec on teinud koostööd piirivalvega. Ettevõtte esindaja Jaanus Tamme sõnul  tegelevad nad 

piirivalve kriitilise infrastruktuuri valvamisega. Neil on välja töötatud perimeetri sissetungimise 

avastamise süsteem ehk „elektroonilised piirivalvurid“ või perimeetrivalvurid, mis aitavad 

kuluefektiivselt jälgida, mis perimeetril toimub. Samuti toob J. Tamm esile Soome, Lõuna-Korea 

ja Iisrael näiteid eduka koostöö kohta. Ta toob välja, et kui näiteks soomlased ostavad midagi 

julgeoleku valdkonnast, siis politsei, piirivalve ja sõjavägi arutavad asja alati omavahel läbi. Nad 

ei osta näiteks kolme radarit, vaid ainult ühe, mida saab nii politsei kui ka piirivalve kasutada. 

Riigi seisukohast hoitakse sellise tegevusega raha kokku. (Tamm) 

 

Ka SM-i ametnik Raino Sepp leiab, et Eesti kaitsetööstuse toodangut peaks kindlasti rakendama 

ka sisejulgeoleku valdkonnas, samuti peaks paremini toimima organisatsioonide vaheline 

koostöö. Ta on näiteks laenanud kiivreid KV-lt. KV on küsinud temalt tehnilisi spetsifikatsioone 

ja niimoodi on juba aastaid asi toiminud. R. Sepa sõnul toimivad spetsialisti tasandil olevad 

kokkulepped väga hästi, kuigi teises kohas võib olla jälle mingi isiklik konflikt ning seepärast 

koostöö ei toimi. Samas aga tuleb kõikidest läbiviidud intervjuudest välja, et sarnast süsteemi 

pole väga aktiivselt veel kasutatud ning selleks on mitmeid põhjuseid. R. Sepp arvab, et juhul kui 

oleks dokument selle kohta, kes mis valdkonda juhib, siis toimiks see süsteem lihtsamini. See 

piiritleks ära, kes vastutab mingi valdkonna eest.  

 

Üheks põhjuseks, miks koostöö ei toimi, on kindlasti see, et Eesti kaitsetööstus on alles noor ja 

arenemisfaasis. Teiseks see, et tihti ei tea pooled üksteise võimekustest ja vajadustest.  

Raino Sepp on märkinud, et kõige suuremaks eelduseks aktiivseks koostööks on see, et mõlemad 

osapooled, nii erasektor kui ka riik, peavad teadma oma võimekusi. Praegu paraku mõlemad 

pooled ainult eeldavad midagi. Tööstus arvab, et riik tahab kindlasti midagi ning tal on ka raha 

tellimiseks, aga tööstus ei tea täpselt mis see on ning seega nad ei saa arendus- ja 

ettevalmistustöid teha. Üldjuhul tahab riik saada tervikpakette, kuid Eesti ettevõtted tihtipeale 

seda veel pakkuda ei suuda. (Sepp)  Siit tuleb välja ka kolmas probleem, miks pole Eesti 

kaitsetööstust sisejulgeoleku valdkonnas eriti kasutatud. Selleks on Eesti ettevõtete võimekus ja 

võimalused, mis ei pruugi olla veel nii kõrgele arenenud kui teiste riikide staažikate ettevõtete 

omad. Sama probleemi on välja toonud ka KM, kuna paljud Eesti ettevõtted ei saa osaleda 

riigihangetes, sest ei vasta kõikidele esitatud nõuetele või ei suuda nõutud töid üksi ära teha. 
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Seoses laiapõhjalise riigikaitsemudeliga on viimastel aastatel hakatud tegema koostööd erinevate 

ministeeriumitega ja EKTL-iga, et arutada laiemalt julgeoleku valdkonna probleeme ja nende 

lahendamise võimalusi. Kuna koostöösse on kaasatud ka EKTL, siis annab see märku sellest, et 

koostööks ja arendamiseks on kaasatud ka erasektor. Koostöö arendamiseks on juhtiva rolli 

võtnud KM. Heino Piirsalu (AS Baltflex) kiidab sellist algatust heaks ning arvab, et kogu 

oskusteave ja info, mida KM kogub, peaks olema kättesaadav kõikidele ministeeriumitele. Ta 

leiab, et üks väga oluline aspekt on see, millised on meie puutumatud tagavarad ning võimalused 

elanikkonda toita, katta ja ruume kütta. See näitab, et ka ettevõtted vaatavad laiemat pilti, kuidas 

saab riik hakkama rahuajal ja kriisiolukorras. Ta võtab teema kokku sellega, et valitsus ja 

ministeeriumid katavad kõiki riigile olulisi valdkondi ja seega peavad nad kõik riigi julgeoleku 

huvides koostööd tegema. (Piirsalu) 

 

Kõikide ministeeriumite tähtsusest räägib ka SM ametnik Raino Sepp, kes leiab, et igal 

ministeeriumil on tegelikult teatud roll julgeoleku tagamisel. Sotsiaalministeeriumil on näiteks 

tervishoiu teema, Põllumajandusministeeriumil on toitlustuse valdkond, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumil on vastutusalaks elutähtsad teenused. Sageli unustatakse teiste 

ministeeriumide rollid ära. (Sepp) 

 

KM-i ametnik Andri Haran rõhutab kaitsetööstuse olulisust ja vajalikkust KV vaatevinklist ning 

jõuab järeldusele, et Eestis puudub ühtne poliitika antud valdkonnas. Ta toob näite kaitsetööstuse 

olulisusest sõjaajal. Eesti KV suurus on umbes 5 000 inimest, reservvägi suudab kokku panna 

umbes 20 000 inimest ehk see on see inimmass, mis kulub sõdimiseks. Kogu tagala- ja 

toetustegevused peab ülejäänud rahvastik ära tegema. Selleks on seadustatud mobilisatsioon, 

sundkoormised jne. Samas on mobilisatsioonist või sundkoormistest vähe kasu, kui 

mobiliseeritud ei oska midagi peale hakata. Seega arvab ta, et Eesti mõistes oleks sellise KV 

toetava kaitsetööstuse olemasolu elulise tähtsusega, ilma selleta me lihtsalt ei saa toimida. Samas 

toob ta välja, väga olulise aspekti, et erasektor oleks valmis ja ka nõus toetustööd tegema. 

Siiamaani pole selles vallas erasektoriga koostööd eriti tehtud, kuid sellega alustatakse. Teema 

arendamist kiirendab ka asjaolu, et erasektor on ise huvi üles näidanud ja seega tuleb need 

läbirääkimised kindlasti pidada. (Haran) 
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Üldjoontes on kõik intervjueeritavad välja toonud, et riigi kaitse- ja julgeolekutööstust saab 

edukalt kasutada nii KV-s kui ka teistes sisejulgeoleku valdkondades. Praeguseks pole selleni 

veel jõutud, kuid selle poole püüeldakse. Üheks suureks probleemiks on olnud see, et pooled ei 

tea üksteise vajadustest ja võimekusest. Seepärast on KM võtnud suuna selle probleemi 

lahendamisele ning on korraldanud töörühmasid ja koosolekuid erinevate ministeeriumite 

esindajatega ja ka EKTL-iga. Samas ei ole sellega veel kaugele jõutud, kuna kaitsetööstuse 

arendamise teema ei ole hetkel riigi seisukohast väga prioriteetne. Erasektori huvi suuremaks 

koostööks riigiga on aga viimastel aastatel aina kasvanud ning seega tuleb selle valdkonnaga 

edasi tegeleda. Selleks tuleb aga koos arutada ja lahendada mitmeid olulisi probleeme.  

 

SOTSIAALKESKKOND 

Turvaline sotsiaalkeskkond on seotud eelkõige kaitse- ja julgeolekutööstuse toodete ja 

teenustega, mida saab kasutada siseturvalisuse valdkondades nagu politsei, pääste, piirivalve, 

meditsiin jt. Samuti on EKTL-il hea koostöö meditsiini valdkonna ettevõtetega ning tulevikus on 

plaanis arendada midagi välimeditsiini valdkonnas nagu näiteks välihaigla loomine.(Laneman) 

Üldjoontes ei ole intervjueeritavad eraldi sotsiaalkeskkonna olulisust kaitse- ja julgeolekutööstuse 

aspektist rõhutanud.  Samas aga plaanitakse tulevikus rohkem ja efektiivsemalt kasutada 

erinevaid tööstuse võimekusi mitmesugustes siseturvalisuse valdkondades, läbi mille peaks 

suurenema rahva üleüldine turvalisus. 

 

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS 

Eesti kontekstis pole kaitse- ja julgeolekutööstuse alane teadus- ja arendustegevus olnud väga 

suuremahuline. Seega pole intervjueeritavad seda eriti märkinud ega rõhutanud. Samas on selle 

tähtsust ikkagi teadvustatud ja näiteks KM asekantsler I. Pärnamäe märgib, et Eesti kaitsetööstus 

hõlmab ka kaitse- ja julgeolekuotstarbelise teadus- ja arendustegevusega tegelevaid juriidilisi 

isikuid. (Pärnamäe)  

 

Üldiselt teadvustab KM teadus- ja arendustegevuse tähtsust riigi julgeoleku tõhustamisel. Oma 

ülesandeid täites lähtub KM põhimõttest, et kaitsealasesse teadus- ja arendustegevusse 

investeeritavad rahalised vahendid ja sellesse kaasatud inimressursid on otseses korrelatsioonis 
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sõjaliste võimete ajakohalise taseme säilitamise ning julgeolekuohtude pädeva juhtimise 

võimega. Teadusuuringute tulemuste ja tehnoloogiate rakendamisest sõltub ka tihedam 

lõimumine teiste NATO ja EL liikmesriikide kaitsesüsteemidega. Kaitseministeerium on teadlik, 

et tänased valikud riikliku kaitsealase teadus- ja arendusstrateegia määratlemisel mõjutavad Eesti 

julgeolekut ja riigikaitset ning tõsiseltvõetavust meie liitlaste silmis järgmise 15-20 aasta jooksul. 

KM-i ja kaitseväge nõustab kaitsealase teadus- ja arendustegevusega seotud küsimustes 

Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu, mille koosseisu kuuluvad kaitseväe võimemeeskondade 

juhid, NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni paneelide ja NATO veealuste 

teadusuuringute keskuse nõukogu esindajad ning tippteadlased Tartu Ülikoolist ja Tallinna 

Tehnikaülikoolist. (Teadus- ja arendustegevus 2012) Seega on KM-l olemas väljakujunenud 

struktuur, visioon ja sidemed kaitsealase teadustegevuse teostamiseks.  

 

Üheks märkimisväärsemaks näiteks Eesti T&A tegevuse saavutusena võib välja tuua 

raadiojuhitavate isetehtud lõhkekehade vastase kaitseseadme IRIS väljaarendamise, mis toimus 

koostöös Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega. Seade on jõudnud nii tootmisse kui ka Kaitseväe 

varustusse – seda kasutavad Eesti üksused Afganistanis. Paralleelselt tootmisega käib IRISe 

arendamine kasutushõlpsamaks ja efektiivsemaks. (Kaitseministeerium 2010:55) IRISe tõid 

positiivse näitena välja ka julgeolekuvaldkonna eksperdid. (JO ekspert nr 1 ja nr 2) 

 

Ühe positiivse arenguna võib ära märkida Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse asutamise 

2006. aastal Vabariigi Valitsuse poolt. Tegemist on riigikaitseliste ja julgeolekupoliitiliste 

uuringute ja analüüsidega tegeleva mõttekojaga. Kaitseuuringute Keskus pakub riigiametnikele 

kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas sõltumatut eksperthinnangut ning aitab parandada avalikkuse 

informeeritust Eesti julgeolekut mõjutavatest teguritest. (Kaitseministeerium 2010:56) 

 

Üldjoontes pole aga Eesti teadus- ja arendustegevus antud valdkonnas olnud väga määrav. Eesti 

teadusasutuste arendus- ja teaduspotentsiaali kõrgtehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisel ja 

uurimisel ei ole veel piisaval määral kasutatud (JO ekspert nr 2). Samuti arvab teine KV 

julgeolekuekspert, et riik võiks suurendada teadus- ja arendustegevusele minevaid kulusid (JO 

ekspert nr 1). KM esindaja A. Haran märgib, et antud valdkonna teadus- ja arendustöö mure on 

praegu see, et mitu aastat on nähtud vaeva, et KM suudaks tekitada vajaduse KV poolt ning 
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määratleda, mida konkreetselt vaja teha oleks. Kui projektid tulevad, siis on võimalik ka rohkem 

rahalisi ressursse juurde küsida. Kui aga ei ole sisu, siis ei ole teadusasutustest ka midagi küsida. 

Sama probleem on ka teistel asutustel, kuna kaitse- ja julgeolekutööstuse vajadusi ei nähta veel 

nii laialt, et korraldada ka näiteks ühiseid teadusuuringuid või arendusprojekte. Rain Sepa (SM) 

arvates on hetkeolukord selline: tööstus arvab, et riik tahab midagi ning tal on ka raha tellimiseks, 

aga tööstus ei tea täpselt, mida soovitakse ning seega nad ei saa arendus- ja ettevalmistustöid teha 

või nad teevad valesid otsuseid ja arendavad mittevajalikke suundi. Seega on Eesti teadus- ja 

arendustegevuse probleemiks kaitsevaldkonnas see, et puudub ülevaade üksteise vajadustest ja 

võimalustest.  

 

Riik on küll teadus- ja arendustegevuse valdkonda panustanud, kuid puudub reaalne efektiivne ja 

läbimõeldud lähenemine. Antud tegevus on toiminud pigem projektidena, mis ei ole alati lõpuni 

õnnestunud. (JO ekspert nr 2) H. Piirsalu arvates on Eestis palju asju, mida tegelikult võiks 

arendada, kus on ka selged vajadused olemas. Probleem on tema arvates aga selles, et riik ei 

kaasata piisavalt protsessi neid isikuid, kes on näiteks KV-s kohapeal ning kes teavad kõige 

paremini vajalikest vajadustest ja nõuetest. Probleem on selles, et paljud ei tea, mis vajadused on 

maastikul ehk mida on reaalselt kasutajal vaja. (Piirsalu, JO ekspert nr 1) Samuti ei ole Eesti 

teadus- ja arenduspotentsiaali eriti kasutatud ka sisejulgeoleku valdkonna huvides (Sepp). 

Käesoleva töö autor märgib, et ülemaailmselt on levinud ka ühisuuringud nii militaar- kui ka 

tsiviiljõudude varustuse osas.  Sellist praktikat saaks kasutada ka Eestis. Selleks on aga jällegi 

vaja aktiivset koostööd erinevate ministeeriumite, nende allasutuste, ettevõtete ja teadusasutuste 

vahel. 

 

Ekspertide arvamuste kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti teadus- ja arendustegevus 

kaitsevaldkonnas ei ole olnud väga märkimisväärne ja järjepidev. Praegune olukord, kus 

ettevõtted arendavad midagi teadmata, kas seda läheb riigile vaja või kas seda saab maha müüa, 

ei ole õige ja otstarbekas. Seega peaks riik läbi mõtlema, kuidas ta saaks enam panustada 

eesmärgipärasele teadus- ja arendustegevusse või kuidas saaks toetada ettevõtete 

arendustegevusi.  Koostöös peab läbi mõtlema, kas rahastada otseselt riigi poolt uuringuid või 

tagada muul viisil erasektorile tehtud arenduste eest kasumi saamine.  
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3.2. Kaitse- ja julgeolekutööstuse tähtsus Eesti julgeoleku seisukohast  

 

Toetudes Eesti ekspertide arvamustele, välisriikide kogemustele ja töös käsitletud teooriale 

analüüsib autor eraldi Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse seoseid võimalikke julgeoleku ohtudega 

ning nendest tulenevaid arenemissuundi ning võimalusi.  

 

Esimese aspektina on väga oluline antud valdkonna piiritlemine julgeoleku tagamise seisukohalt 

vaadatuna. Eesti ei saa kaitsetööstust käsitleda selle tavapärases kitsas mõistes, mille all 

mõeldakse just sõja-, raske- ja masinatööstust. Seepärast võib väita, et Eesti mõistes on 

kaitsetööstuse näol tegemist laiema valdkonnaga, mis on seotud kaitseotstarbeliste vajadustega. 

Kaitsetööstuse definitsiooni ja määratluse osas on eriarvamusi ka Eesti ekspertidel (vt Lisa 1), 

seetõttu käsitleb autor  antud magistritöö raames  kaitsetööstust, arvestades selle seoseid ja mõju 

riigi julgeolekule. See tähendab seda, et antud töös käsitletakse just neid kaitse- ja 

julgeolekutööstuse valdkondi, mis on enam seotud riigi julgeoleku küsimustega ja millel on 

reaalne mõju  riigi julgeolekule. Samas on tihtipeale üsna raske liigitada mõnda tööstusvaldkonda 

julgeolekuga seotud kaitsetööstuse alla. Nii näiteks võib Eesti rõivatööstuse mõningaid 

ettevõtteid pidada Eesti mõistes kaitsetööstuseks juhul, kui nad toodavad KV-le spetsiifilisi 

rõivatooteid, seljakotte, rakmeid jms. Sellisel juhul peavad need tooted vastama kindlatele ja 

spetsiifilistele  nõuetele, mida tsiviilmaailmale üldjuhul vaja ei ole ning seda ka ei kasutata. 

Tavaline rõivatööstus aga kaitsetööstuse alla ei mahu, kuid mõned selle valdkonna ettevõtted, mis 

teevad koostööd kaitsejõududega ning teevad spetsiifilisi tooteid, võivad aga kaitsetööstuse 

mõiste alla kuuluda. Otsest mõju riigi julgeolekule  sellistel ettevõtetel küll ei pruugi olla, kuid 

kaudselt panustavad sellised ettevõtted riigi majandus- ja sotsiaalkeskkonda. Antud alapeatükk 

keskendub eelkõige nendele kaitse- ja julgeolekutööstuse valdkondadele, millel on vahetu mõju 

julgeolekule. 

 

Kuna Eesti kaitsetööstuse kontseptsioon on alles loomisel, siis on tänasel päeval raske rääkida 

Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse suurest tähtsusest poliitilisest aspektist lähtuvalt. Seda ei saa 

veel kasutada poliitilise mõjuvahendina nagu seda tehakse suuremates riikides, pigem on Eesti 

mõjutatav teiste riikide poolt. Eestis alles hakatakse arendama ühtset kaitsetööstuspoliitikat, mille 

tulemusel peaks kaitse- ja julgeolekutööstuse valdkond edasi arenema ning võimalik, et edaspidi 
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muutub sektor rohkem arvestatavamaks vahendiks sise- ja välispoliitikas. Praegu ei ole Eesti 

riigil väga suurt rahvusvahelist kaalukust ega tööstusriigi mainet, mis oleks seotud kohaliku 

kaitse- ja julgeolekutööstuse ja selle võimekusega. Samuti ei ole Eesti ettevõtted veel piisavalt 

Eesti olulistes poliitilistes küsimustes kaasa rääkinud, kuid Eesti liigub sinnapoole ning riigil on 

plaan tulevikus teha rohkem koostööd erasektoriga. EKTL-ist on juba mingil määral välja 

arenenud poliitiline huvigrupp antud valdkonna arendamisel. EKTL teeb koostööd erinevate 

partneritega nii riigi- kui ka erasektorist (Laneman). Sellise huvigrupi olemasolu on autori arvates 

väga oluline, kuna see koondab reaalsete kaitsetööstusettevõtete huvisid, mõtted ja arvamused. 

Samas ei saa välistada, et kõikide ettevõtete huvid ei ole võrdselt  esindatud. Samuti tuleb 

arvestada sellega, et kõik ettevõtted, mis on antud tööstusvaldkonnaga seotud, ei kuulu antud liitu 

ning nende huvid võivad seepärast kajastamata jääda või siis toimub koostöö riigiga teiste 

kanalite kaudu. Kõiki EKTL-i liikmesettevõtteid ei saa antud magistritöö raames kaitse- ja 

julgeolekutööstuse ettevõteteks lugeda, kuna nende seos riigikaitse ja julgeolekuga on väga 

kaudne. Samas on hea, et antud liidus on esindatud niivõrd lai spekter erinevate valdkondade 

esindajaid, see annab liidule laiema silmaringi ja rohkem tegutsemisvõimalusi ning mingil määral 

ka kaalukust poliitilise huvigrupina. Autori arvates on oluline, et EKTL jätkab aktiivset tegevust 

kaitsetööstuse valdkonna arendamisel ning teeb koostööd nii riigi (sealhulgas erinevate 

ministeeriumitega) kui ka erasektori ja teiste organisatsioonidega nagu näiteks Eesti Kaubandus- 

Tööstuskoda. Tulevikus peaks ettevõtetest ja EKTL-ist saama oluline huvigrupp ja partner 

riigikaitse- ja julgeolekupoliitika kujundamisel. Seeläbi muutub kaitse- ja julgeolekutööstus riigi 

julgeoleku kindlustamise üheks oluliseks vahendiks. 

 

Suurim küsimus Eesti jaoks antud valdkonna arendamisel on see, mis tasemeni peaks Eestis oma 

kaitsetööstus arenenud olema, et see tagaks vajadusel vajalikul määral Eesti julgeolekut nii 

rahuajal kui ka kriisi- ja sõjaajal. H. Piirsalu arvates on rahuajal võimalik kõike sisse osta, kuid 

suure kriisi ajal seisab iga riik iseenda eest ning sel juhul sõltub kõik sellest, mis meil Eestis 

kohapeal on ja mida saaks kriisisituatsioonis käivitada ja ära kasutada, mis tagaks riigi 

toimetuleku (Piirsalu). Seoses Eesti suure sõltuvusega välismaistest turgudest kaitse- ja 

julgeolekutööstuse valdkonnas, on Eesti hetkel silmitsi riigi sõltumatust ja poliitiliste otsuste 

tegemist puudutavate ohtudega (JO ekspert nr 2, Piirsalu). J. Tamm leiab, et Eesti geograafiline 

asend, mis on piiratud ühelt poolt merega, teiselt poolt on võimas ettearvamatu riik, kes on meile 
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minevikus olnud vaenulik, muudab meie jaoks sõltumatuse väga oluliseks. Samuti leiab KM 

esindaja A. Haran, kuna Eesti on mereriik, ja ilmselt Eesti ainukeseks vaenlaseks Venemaa, siis 

võib väita, et hetkel pole Eestis võimeid, et üle mere midagi vedada, sest õhukaitse puudub, laevu 

võidakse põhja lasta ja siis ei suuda Eesti väljast midagi tarnida. Kui me tahame siia midagi 

tarnida, siis me peame looma siia ka teatud sõjalise võimekuse, nt õhutõrje, mis suudaks 

julgestada varude tarnimist. (Haran) SM ametnik R. Sepp on arvamusel, et kui 

Euroopast/maailmast ei ole võimalik midagi osta, siis on vaja seda Eestis toota ning see eeldab 

kindlat partnerlussuhet riigi ja ettevõtete vahel. Samas on selge see, et kõiki tooteid ja teenuseid 

ei ole otstarbekas Eestis endas toota ja sellist võimekust luua. R. Sepa sõnul välistaks ta Eesti 

puhul rasketehnika ja mõiste „vanaraua“ toodangu.  Kõik intervjueeritavad leidsid, et kaitse- ja 

julgeolekutööstuse arendamine Eestis ainult Eesti KV tarbeks ei ole otstarbekas ja võimalik, kuna 

maht ja nõudlus on liiga väike. Seega peaks riik mõningate toodete ja teenuste puhul siiski 

paremini läbi mõtlema, kuidas saaks kodumaine kaitsetööstuslik baas aidata teatud ohtude ja 

riskide vältimiseks.  

 

Selleks võiks muuta ja arendada erinevaid tingimusi ja võimekusi. Näitena pakub SM ametnik R. 

Sepp välja, et tulevikus saaks hanketingimustes määrata mitte vastuostu kohustuse, vaid 

kohustuse, et tarnija kaasab Eesti tööstust oma hankes vähemalt 10%. Samas peab Eesti olema 

kindel, et selline võimekus on kohapeal olemas. Teiseks näiteks toob ta välja, et kui Eesti ostab 

välismaalt midagi suurt, siis võiks nõuda, et vaheladu tuleks siia kohapeale. Töökohti küll seeläbi 

väga palju juurde ei tuleks, aga samas haldus ja hooldus oleks siis tagatud 24/7.  See on aga 

kaitsetööstusliku varustuse puhul oluline võimekus just julgeoleku aspektist. (Sepp) J. Tamm ja 

ka A. Laneman toovad näiteks Soome riigi, kuidas nad on rohkem läbimõelnud oma riigi 

julgeolekuküsimuste peale, kui jutt käib kaitsetöötusliku varustuse ostmise üle välismaalt. 

Soomlased ostsid ameeriklastelt lennukeid ning ütlesid, et neid lennukeid pannakse kokku 

Soomes. Tõenäoliselt on see kulukam ja ka ülalpidamine on kallim, aga neil on see kindlus, et 

neil on kohapeal võimekus olemas. (Tamm, Laneman)  

 

Eelkõige on suuremaks riskiks välisriikidest toodete importimisel tarnekindluse aspekt. Kui me 

ostame tooteid ja teenuseid sisse välisriikide ettevõtetelt, siis paratamatult sõltume neist ka sõja- 

ja kriisiajal. Sellisel juhul ei saa kunagi olla kindel kauba kättesaamise kiiruse ja kauba kvaliteedi 
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suhtes. Näiteks relvastuse, laskemoona ja rasketehnika soetamine kaugetest välisriikidest mõjutab 

kindlasti Eesti riigi julgeolekut eriti sõja- ja kriisiajal. (Laneman, JO ekspert nr 2)  

 

KM ametnik A. Haran leiab, et julgeoleku seisukohast on kaitsetööstus väga vajalik. Tema 

arvates on Eesti puhul eelkõige olulised järgmised aspektid: Eesti KV peab selgeks tegema, mida 

tal on vaja kindlasti Eestist ja kas sellised võimed on Eestis olemas ning kui ei ole, siis peab 

mõtlema, kas peab ise need välja arendama või väljast sisse ostma. Siis tekib prioriteetsuse ja 

raha küsimus: kas sellist asja üldse saab väljast osta, mida me tahame või peame igal juhul selle 

ise looma? Samuti tekkib tasuvuse küsimus, kui palju see asi maksab ja kui suur sõjarisk üldse 

on. Aga sisulise poole pealt  ilma kaitsetööstuseta see asi ei toimi. (Haran)  

 

Siinkohal on väga oluliseks ka Eesti enda remondi- ja hooldustööde võimekuse olemasolu. 

(Pärnamäe, Sepp, JO ekspert nr 1 ja nr 2) Kui Eesti soetab välismaalt kogu varustust, mida 

kodumaal teha ei ole võimalik või ei ole otstarbekas, siis on  oluline, et Eestis endal oleks 

võimalused selle varustuse remontimiseks ja hooldamiseks. Kui selliseid võimekusi ei ole ning 

ka seda teenust tuleb välismaalt tellida, siis võib see kriisiajal osutuda suureks probleemiks ning 

otseseks ohuks riigi julgeolekule. A. Laneman toob positiivseks näiteks Poola riigi. Poola ostis 

Soomest soomukeid ning lepiti kokku selliselt, et Soome aitas Poolal välja ehitada tehase, et 

masin saaks hoolduses käia. (Laneman) Samuti on julgeoleku aspektist hea, kui riigil endal on 

võimekus oluliste varuosade valmistamiseks ning riik ei sõltu siis pikemaajaliselt teistest riikidest 

varuosade soetamisest. (JO ekspert nr 2) KV julgeolekuvaldkonna ekspert arvab, et kodumaine 

kaitsetööstus tagab julgeolekualaselt teatud iseseisvuse, lisaks on võimalik toota tooteid, mis 

vastavad täpselt riigi vajadustele (JO ekspert nr 1).  

 

Julgeoleku aspektist on seega oluline, et Eesti väldiks liigset sõltuvust välisriikidest ja 

välisettevõtetest. Siinkohal rõhutab autor, et see ei tähenda, et Eesti peaks kogu 

kaitsetööstusvõimekuse looma riigisiseselt. See tähendab aga seda, et riigil tuleb kaardistada ja 

välja valida need valdkonnad, mille võimekust saab riigis endas luua ja arendada ja mis oleksid 

põhjendatud kindlate julgeoleku aspektidega (kättesaadavus, tarnekindlus, kiirus, kvaliteet, 

kontroll). Sarnase skeemi järgi on toiminud ka paljud teised riigid, kaasa arvatud siinkohal 

uuritavad riigid Holland ja Kanada. See annaks Eestile juurde teatud kindluse ja kaalukuse ka 
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rahvusvahelistes suhetes. Samuti  annab see eeliseid ja sõltumatust  teatud poliitilistes 

küsimustes, mis on eelkõige seotud kaitsevaldkonnaga.       

 

Ettevõtted peaksid teadvustama oma tegevust antud tööstusvaldkonnas ning seeläbi ka ennast 

arendama. Ettevõtted ei saa antud valdkonnas, vaatamata selle suuremale seosele riigi erinevate 

sektoritega, jääda lootma ainult riigi toetusele. (Tamm, Sepp) Ettevõte peab ise ennast antud 

valdkonnas arendama, vajadusel suhtlema välispartneritega, käima messidel jne. See annab 

Eestile kogenenumaid ettevõtteid ning paremad oskuste, parema kvaliteedi, mida saab tulevikus 

ka Eesti huvides kasutada. (Pärnamäe) KV julgeoleku eksperdi arvates võiksid ettevõtted üles 

näidata suuremat initsiatiivi ja teha aktiivsemat koostööd kaitseväega (JO ekspert nr 1). Kuna 

Eesti turg on aga suhteliselt väike, siis peab riik toetama ka selliste ettevõtete ekspordivõimalusi. 

(Sepp, Pärnamäe, Tamm, JO ekspert nr 2) Eestist saaks tootjariik juhul, kui erasektor ennast 

kaitsetööstuses nii kõrgele arendab. Riik saab pakkuda toetust, luua arendustegevust, rahalist 

toetust arenduseks, anda võimalust KV-s asju proovida ja katsetada, riigi esindajad saaksid 

kaasas käia suurtel messidel ja näidata, et Eesti riik toetab kohalikke ettevõtteid. (Haran)    

 

Käesoleva töö autori hinnangul on riigipoolne toetus oluline, sest kui erasektori ettevõtted 

suudavad nii ise kui ka riigi toel kasvatada oma müüki ja kasumit, siis mõjub see hästi ka 

tarbimisele. Tarbimise kasv ja ettevõtjate suuremad kasumid avaldavad positiivset mõju kogu 

riigi majandusele ning seeläbi ka majandusjulgeolekule.  

 

Riigi kaitse- ja julgeolekutööstust saab edukalt kasutada nii KV-s kui ka  sisejulgeoleku 

tagamisega seotud asutustes. Seda kinnitasid nii kõik intervjueeritavad kui ka teiste riikide näited. 

Praeguseks pole Eestis selleni veel jõutud, kuid selle poole püüeldakse. Mingil määral on 

varustuse laenamine erinevatele sisejulgeolekujõududele toiminud isiklike suhete ja kontaktide 

kaasabil. Samuti on üritatud läbi viia ka ühishankeid kaitseväe ja politsei relvastuse osas, kuid 

eriarvamuste ja ressursside puudumise tõttu see ei õnnestunud. Üldiselt pole Eestis veel eriti 

kasutatud süsteemi, kus ühelt kaitsetööstusettevõttelt tellitakse tooteid erinevate 

sisejulgeolekujõudude jaoks või siis nii kaitseväe kui ka mõne sisejulgeoleku valdkonna asutuse 

jaoks. Üheks suureks probleemiks on olnud see, et pooled ei tea üksteise vajadustest ja 

võimekusest (Haran). Autor täpsustab, et siinkohal mõeldakse nii kaitse- ja 
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sisejulgeolekujõudude omavahelisi vajadusi kui  ka ettevõtete võimekusi ja nende teadmisi riigi 

ja julgeolekusektori vajadustest. Erasektori huvi suuremaks koostööks riigiga on viimastel 

aastatel aina kasvanud ning seega tuleb selle valdkonnaga edasi tegeleda. Selleks tuleb aga 

erinevatel ministeeriumitel, eelkõige KM ja SM, koos arutada antud küsimusi ning leida 

võimalikud lahendused, kuidas saaks efektiivselt ära kasutada nii kodumaist tööstust ja ka 

efektiivselt kasutada maksumaksja raha. Sisejulgeoleku valdkonna olulisus on viimastel aastatel 

suurenenud ning samuti on suurenenud ja teadlikkus sellest, et varustuse osas saaks teha 

aktiivsemad koostööd  kaitsejõudude ja ka kohalike ettevõtetega. 

 

Kõiki neid tekkinud ja analüüsitavaid küsimusi peaks riik käsitlema ka riiklikus 

kaitsetööstuspoliitikas. Paljud nendest küsimustest on otseselt seotud riigi julgeoleku 

kindlustamisega,  mõned aga kaudsemalt, kuid samas mõjutavad nii riigi majanduslikku 

edenemist ja üleüldist turvalisust. Antud küsimustega on juba mingil määral hakatud  tegelema. 

KM koostöös EKTL-iga on püüdnud sõnastada, milline on ja milline võiks tulevikus olla meie 

enda kaitsetööstus. Samuti juba liigutakse ka Eesti oma kaitsetööstuspoliitika loomise suunas. 

Samas on kaitse- ja julgeolekutööstuse valdkond endiselt alles arengufaasis ning paljud 

probleemid ja küsimused vajavad endiselt lahendamist.  

 

3.3 Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse arendamise soovitused 

 

Paljudest intervjuudest on kõlanud ideed, kuidas võiks kaitse- ja julgeolekutööstusega seotud 

küsimusi lahendada või kuidas saaks riigi ja erasektori koostööd ja selle efektiivsust parandada. 

Siinkohal on välja toodud autoripoolse analüüsi ja intervjueeritavate ideede põhjal üldistatud 

soovitused ja ettepanekud Eesti kaitsetööstuse arendamiseks eesmärgiga kindlustada Eesti 

julgeolekut.  

 

Soovitused Eesti kaitsetööstuspoliitika loomiseks, arendamiseks ning riigi ja kaitsetööstuse 

parema koostöö arendamiseks: 

 Riigipoolsete vajaduste ja julgeolekuhuvide kaardistamine ja ühte koondamine – 

hetkel ei oma riik teadmist sellest, mis valdkonnas, kus ja mida vaja on. Mingil määral on 

need kirjas sõjalise kaitse strateegias, kes mille eest vastutab. Samas pole aga  tehtud 
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diferentseerimist toodete osas, mida saab teha näiteks KV ise ja mida võiks teha Eesti 

eratööstus ja mida peab sisse ostma välismaalt. Riik peab oma vajadusi ja julgeolekuhuve 

paremini ning selgemini määratlema. Siinkohal peaks riik otsustama, kas ta tagab piisava 

varustustaseme kindlate toodete osas läbi kallima hinna, läbi välismaiste ettevõtete või 

läbi kodumaise võimekuse loomise ja arendamise. Siinkohal peaks erilist tähelepanu 

pöörama kohaliku remondi- ja hooldusvõimekuse arendamisele kaitsevaldkonnas, samuti 

varuosade tootmise võimekuse suurendamisele. Mõlemad valdkonnad on riigi julgeoleku 

aspektist eriti olulised. Samuti peab riik määrama ära need tööstusvaldkonnad, mis on 

arvestades riigi julgeoleku küsimusi ja Eesti võimalusi, olulised valdkonnad ning millele 

peaks eelkõige tähelepanu pöörama. 

 Riigipoolsete vajaduste teostatavus ja prioriteetsus – riik peaks läbi mõtlema ja 

otsustama, mida vaja on, mida me saame kuskilt mujalt kiiresti hankida või mille 

võimekus peab meil ilmtingimata siin kohapeal olema. Kõige selle juures peab arvestama 

vajaduste täitmiste teostatavuse ja prioriteetsuse aspekti. Riik peaks ära määrama kõige 

prioriteetsemad vajadused, mis peaksid ilmtingimata Eestil endal olemas olema ja mida 

peab edasi arendama. Valiku tegemisel peab eelkõige arvestama nende 

julgeolekuriskidega, mis on seotud toodete ja teenuste kättesaadavuse, kiiruse ja 

kvaliteediga.  See tagab Eesti julgeolekualaselt kriisiolukorras sõltumatuse ja iseseisvuse.   

 Riigi hetkevõimekuse määramine – igal ministeeriumil on oma vastutusala, mille eest ta 

peab hoolt kandma, et see toimiks nii rahuajal kui ka kriisi- ja sõjaajal. 

Ekspertarvamustele tuginedes võib öelda, et hetkel ei ole kõigi ministeeriumide 

haldusalas sellist võimekust loodud, mis tagaks vastutusala toimimise ka kriisiajal. Seega 

peaks riik ära määratlema, millised konkreetsed võimekused on praegusel hetkel välja 

arendatud ning kes konkreetselt kriisi- ja sõjaajal midagi teostab ning millised 

võimekused ei ole piisavalt arendatud.  Nendele, mida ei ole piisavalt arendatud, peaks 

rohkem tähelepanu pöörama. Samuti peab läbi mõtlema, kas ja kuidas saab erasektor 

nende vastutusalas aidata. See annab parema ülevaate juba olemasolevatest võimekustest 

ning annab paremaid võimalusi kaasata konkreetseid asutusi ja ettevõtteid konkreetsete 

küsimuste lahendamisel või tegevuste planeerimisel.  

 Ettevõtete võimekuse määramine ja ühte koondamine –EKTL on 2012. aastal 

väljastanud EKTL-i aktiivsemate ettevõtete koondatud andmed, millega juba loodi 
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mõningane ülevaade Eestis pakutavate kaitse- ja julgeolekutööstuse toodetest ja 

teenustest. Sarnane tegevus peaks jätkuma ka tulevikus, et nii riigil kui välisettevõtetel 

oleks aktuaalne info Eesti võimekusest. Kui Eestil on prioriteedid selles vallas paigas, siis 

on ka lihtsam otsustada, kes saaks mingit kaupa või teenust pakkuda, kas Eesti enda 

ettevõte või välismaa ettevõte. Samuti avardab see võimalusi Eesti ettevõtete teenuste ja 

toodangu kasutamiseks välismaal. 

 Ettevõtete vajaduste ja ettepanekute kaardistamine – hetkel ei ole ka riigil ettevõtete 

vajadustest ja soovidest koondatud ülevaadet. Riik ei tea, milline on ettevõtete visioon 

sellest, kuidas saaks oma ettevõtete võimekust kõige paremini ära kasutada, arendada ja 

toetada. Selle välja selgitamiseks saaks läbi viia uurimuse. Sarnase uurimuse on ettevõtete 

seas läbi viinud näiteks Kanada. Ettevõtetel puudub jällegi ülevaade riigi vajadustest ning 

sageli ei ole riigi tellimusel teostatav tootearendus jätkusuutlik, sest riigi huvi ei ole 

järjepidev. 

 Riigipoolsete toetuste võimaluste määramine - kui riigil on ülevaade oma vajadustest, 

ettevõtete võimekusest ja vajadustest, siis saab riik konkreetselt määratleda, kus ja kuidas 

saab ta ettevõtteid toetada. Siis saab riik ka ettevõtetele tutvustada oma toetusvõimalusi, 

et ettevõtetel ei tekiks valearusaam ja nad teaksid mida võib riigilt oodata. Riik saab 

pakkuda rahalist toetust arenduseks, toetada arendustegevust, anda võimalust KV-s asju 

proovida ja katsetada. Oluline on  riigipoolse toetuse näitamine kodumaistele ettevõtetele 

rahvusvahelisel maastikul läbilöömiseks. Riigiesindajad saavad ettevõtetega kaasas käia 

suurtel rahvusvahelistel messidel ja näidata, et Eesti riik toetab kohalikku kaitse- ja 

julgeolekutööstust. Samuti võiks riik olla orienteeritud ekspordi toetamisele – näiteks 

pakkuda Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse ettevõtetele poliitilist toetust rahvusvahelisele 

kaitsetööstusturule pääsemisel.. Eesti turu vajaduste väiksust arvestades on oluline, et 

kodumaise kaitse- ja julgeolekutööstuse arendamise kõrval peab looma tingimused 

selleks, et Eesti ettevõtetel oleks võimalik osaleda ka rahvusvahelisel kaitsetööstusturul. 

Sellisel tegevusel oleks positiivne mõju tööstusvaldkonna majandusarengule ja seeläbi ka 

kogu riigi majandusele. 

 Eesmärgipärasem ja reguleeritum teadus- ja arendustegevus – Eesti teadusasutuste 

potentsiaali peaks rohkem ära kasutama. Selleks tuleb määratleda konkreetsed vajadused 

nii kaitseväe  kui ka sisejulgeolekujõudude poolt. Kaaluda võiks ka ühisuuringute 
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võimalikkust kahe valdkonna hüvanguks. Oluline on rahaliste toetuste suurendamine 

antud valdkonna arendamisse, et toetada ettevõtete teostatavaid arendustöid. Oluline on 

kaardistada võimalikult täpselt vajadused, mis tulenevad praktikast ehk millised on 

konkreetsed vajadused ja soovid varustuse osas kaitseväelastel, politseinikel jt 

kaitsetööstuse toodangu tarbijatel.  

 Eraldi  arendusüksuse või ametikohtade loomine KV-s – Eesti KV juures võiks olla 

eraldi üksus või eraldi ametnikud erinevate üksuste juures, kes tegeleksid KV vajaduste ja  

arendustöö vajaduste uurimise ja koondamisega. Sellistel ametikohtadel olevad isikud 

peaksid olema ise KV taustaga ning teadma nii tavalise reakoosseisu kaitseväelase kui ka 

juhtide vajadusi ja ootusi varustuse osas. Samuti oleks nende ülesandeks tihe koostöö 

teadusasutuste ning teiste riigiasutustega, eelkõige KM-ga. See tagaks mõlema poole - nii 

KV kui ka teadusasutuste vajaduste ja võimaluste parema teineteisemõistmise. Sellised 

ametnikud oleksid pühendunud ainult arendustöödele ning see oleks nende põhitöö, 

eesmärgiga parandada ja muuta efektiivsemaks KV relvastust ja varustust.   

 Kaitsetööstuse ettevõtete edukuse ja võimekuse arendamine rahvusvahelisel tasandil 

– erasektor peab ennast ise samuti edasi arendama. Kui näiteks Eesti  äriettevõte suudab 

toota mingit nišivõimekust mõne välismaa kaitsetööstusliku allhanke raames, siis on  ka 

see Eesti riigi jaoks väga hea. Iga rahvusvahelise mõõtme kasvamise ja oma tööstuse 

arendamisega kasvavad ka nende ettevõtete enda oskused. Riik saab sealt aga parema 

kompetentsi ja paremad oskused, mida mingil hetkel võib riigil endal vaja minna. 

Tulevikus oleks oluline, et selline oskusteave jääks Eesti riiki ning teeniks Eesti 

majandust.  

 Infopäevade korraldamine – selleks, et tutvustada riigile paremini kohalike ettevõtete 

võimekust, võiks regulaarselt (nt üks kord aastas) korraldada kaitsetööstuse infopäevi. 

Ettevõtted võivad seal ennast esitleda ning reklaamida oma  tooteid ja teenuseid. 

Infopäevale oleks kutsutud erinevate ministeeriumite ja nende allasutuste esindajad. See 

annaks võimaluse otseste kontaktide loomiseks ja konkreetsete küsimuste esitamiseks nii 

ettevõtjate kui ka riigiesindajate poolt. Teavitustöö on sellisel juhul palju intensiivsem ja 

ka tulemuslikum.  

 Hankepoliitika muutmine – kuna Eesti ettevõtted ei suuda praegu tihtipeale pakkuda 

tervikpakette, siis tulevikus võiks valituks osutuda see välismaa ettevõte, mis oleks nõus 
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sellega, et Eestis pannakse kokku mingi osa terviklahendusest. See tähendab seda, et nad 

õpetaks Eesti spetsialiste välja, kes paneksid edaspidi mingi osa tootest Eestis kokku ning 

hiljem jääksid meile ka hooldustööd. Hankemenetluses on oluline ka see, et koostöö 

algaks üsna varases etapis. Kuna nii tehnoloogia kui ka tehnilised ja taktikalised nõuded 

võivad vahepeal muutuda, siis peavadki tellija ja töövõtja tegema koostööd kohe algusest 

peale.  

 Hanketingimuste muutmine toetamaks Eesti kaitsetööstuse arendamist  - 24. 

veebruaril 2012. jõustusid riigihangete seaduse (RHS) muudatused, mis aitavad suurel 

määral kaasa kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hankemenetluste läbipaistvamaks ja 

avatumaks muutumisele. Hanketingimuste muutmine võiks ka edasi areneda. Eesti võiks 

toetada rohkem kodumaist ettevõtluse ja võimekuse arendamist. Selleks võiks näiteks 

RHS-is olla punkt, kus oleks sätestatud, et kaitsetööstusega seotud hankes peab olema 

näiteks 2-3% ulatuses innovatsiooni, mis on toodetud Eestis (Tamm). Hanketingimustes 

saaks tulevikus määrata mitte vastuostu kohustuse, vaid näiteks punkti, et tarnija kaasab 

Eesti tööstust oma hankes vähemalt 10% ulatuses (Sepp).  

 Aktiivse ja reguleeritud lobitöö loomine – endine justiitsminister Kristen Michal on 

selle teema tõstatanud ning ette võtnud poliitilise lobitöö reeglite väljatöötamise (Valner 

2012). See tähendab, et Eestis puudub hetkel seaduslik reglementeeritud lobitöö tegemise 

harjumus. Samas on lobitööl oluline osa nii USA kui ka Euroopa poliitika protsessides. 

Eelnevatest peatükkidest selgub, et ka kaitse- ja julgeolekutööstuse valdkonnas on 

lobitööl juba ajalooliselt olnud oluline roll. Seega võiksid ka Eesti kaitsetööstuse 

ettevõtted  ja neid ühendav EKTL aktiivselt ja läbipaistvalt esindada oma huve poliitikute 

ja riigiametnike ees. See annab Eesti ettevõtetele rohkem võimalusi olla kaasatud 

kaitsetööstuspoliitika kujundamises, arendamises ning seeläbi ka oma huvide näitamisel 

ja kaitsmisel.  

 

Kõik eelnevad punktid on eelduseks eesmärgipärase kaitse- ja julgeolekutööstuse arendamiseks 

ja kaitsetööstuspoliitika loomiseks ja arendamiseks. Sealt edasi võib välja kujuneda ka riiklik 

arengukava, kuidas selles valdkonnas edasi liikuda, kuidas efektiivselt ära kasutada Eesti 

ettevõtete võimekust ja võimalusi riigi julgeoleku tõhustamiseks. Seeläbi panustaks riik nii 

majandusjulgeolekusse, sisejulgeolekusse, sotsiaalkeskkonda, teadus- ja arendustegevusse kui ka 
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poliitika valdkonda puudutavatesse küsimustesse. Eesti võib muutuda poliitiliselt kaalukamaks ja 

võimekamaks. See annaks aga julgeoleku aspektist Eestile tugevama positsiooni rahvusvahelistes 

suhetes ja  suurendaks oma riigi sõltumatust ja siseturvalisust. Kui Eesti kaitse- ja 

julgeolekutööstuse ettevõtted suudavad eelpool nimetatud valdkondades tagada oma sõltumatuse, 

hea kvaliteedi ja kiiruse, erinevate teenuste ja toodete rohkuse, siis mõjub see üldkokkuvõttes 

positiivselt kogu riigi julgeolekule. Kasutades ja arendades antud tööstusvaldkonda, on riigil 

olemas hea võimalus teha seda oma riiklikes huvides, tõhustades sellega kogu riigi julgeolekut.  
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö on esimene mahukam uurimus Eesti kaitsetööstuse teemal, milles vaagitakse selle 

arengut, rolli ja tähtsust Eesti riigi jaoks. Eesti avar julgeolekukäsitlus eeldab kõigi ühiskonna 

sektorite kaasamist ning integreeritud lähenemisviisi. Seepärast oli asjakohane selgitada välja 

millistes riigi turvalisuse aspektides laias julgeolekukontseptsioonis võib  tähtsust omada 

kaitsetööstus. Arvestades ühelt poolt riigi finantsiliste võimaluste halvenemisega, teisalt aga 

muutunud julgeolekuolukorrast tingitud uute nõudmistega kaitsevõimekusele on eriti oluline 

teada, milline on Eesti kaitsetööstuse tähtsus riigi julgeoleku aspektist ning kuidas saaks seda 

julgeoleku tagamisel paremini kasutada. Selle välja selgitamine ongi magistritöö eesmärgiks. Töö 

keskendub kaitsetööstuse mõiste määratlemisele ja selle seoste leidmisele riigi julgeolekuga. 

Autor uurib rahvusvahelisi näiteid, Eesti ekspertide arvamusi ning teeb ettepanekuid Eesti kaitse- 

ja julgeolekutööstuse arendamiseks. Selleks püstitati töö algul kolm uurimisülesannet, mis 

kolmes peatükis lahendati. 

 

Esimese uurimisülesande raames kirjeldati ja defineeriti esimeses peatükis kaitsetööstust kui 

majandussektorit ning anti ülevaade selle tekkimisest ja arengust Eestis. Selleks avati põhjalikult 

kaitsetööstuse olemus ja toodi välja selle iseloomulikud jooned. Kaitsetööstuse ühtne 

defineerimine on keeruline, kuna riigid mõistavad kaitsetööstuse all erineva mahuga 

tootmissektoreid. Puuduvad rahvusvahelisel või Euroopa Liidu tasandil kokku lepitud 

definitsioonid. Mõiste on ka ajalooliselt muutunud ning enam ei mõelda kaitsetööstuse all ainult 

kitsast sõjatööstust või relvatööstust, sest piirid julgeolekutööstusega on hägustunud. Autor  

jõudis järeldusele, et antud magistritöös on Eesti kontekstis otstarbekam rääkida kaitse- ja 

julgeolekutööstusest, mis hõlmab riigi kaitsevõime tagamiseks vajalike spetsiifiliste kaupade ja 

teenuste tootmist ning millel on tavatootmisest suurem seos riigi julgeolekuga. Analüüsides 

kaitsetööstuse iseloomulikke jooni selgus, et kaitse- ja julgeolekutööstust iseloomustab muude 

tootmissektoritega võrreldes suurem seotus riigi eluliste julgeoleku-, majanduslike ja teadusalaste 

huvidega. Eesti kaitsetööstus selle klassikalises mõistes loodi 1920. aastal. 2009. aasta veebruaris 

moodustati Eesti ettevõtteid ühendav Eesti Kaitsetööstuse Liit. Liidu loomist võib pidada 

esimeseks sammuks kaitse- ja julgeolekutööstuse valdkonna arendamiseks Eestis. Liit ühendab 
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endas kaitse- ja julgeolekutööstuse valdkonna ettevõtteid selle kõige laiemas mõttes ning esindab 

nende huve.  

 

Teiseks uurimisülesandeks oli analüüsida teiste riikide näitel kaitsetööstuse rolli  julgeoleku 

tagamisel, milleks viidi teises peatükis läbi rahvusvaheline võrdlev analüüs. Uurimiseks valiti 

EL, Holland, USA ja Kanada. Rahvusvahelisi näiteid on vaja loomaks konteksti Eesti arengutele 

ja sellest lähtuvalt valiti ka uuritavad riigid. Teise peatüki kokkuvõttena tuuakse välja 

rahvusvaheliselt väljakujunenud seosed kaitse- ja julgeolekutööstuse ja riikide julgeoleku 

aspektist oluliste valdkondadega. Peatüki viies alajaotus on rahvusvahelise uuringu kokkuvõte, 

kus on näidete alusel eraldi välja toodud riigielu aspektid, mille jaoks kaitsetööstusel on 

märkimisväärne tähtsus. Kokkuvõtlikult on kaitse- ja julgeolekutööstusel riikide näidete põhjal 

tähtsus sise- ja välispoliitika, majanduse, teadustegevuse, sisejulgeoleku ja sotsiaalturvalisuse 

seisukohast. 

 

Kolmanda uurimisülesande raames läbiviidud intervjuud andsid hea ülevaate Eesti ekspertide 

seisukohtadest ja nägemusest Eesti kaitse- ja julgeolekutööstusest. Eelnevast peatükist välja 

tulnud valdkondade kaupa tuuakse näiteid ja paralleele Eesti olukorrast, et selgitada välja, milline 

on Eesti kaitsetööstuse tänane panus julgeolekuvaldkonnas ning teha ettepanekuid Eesti 

kaitsetööstuse paremaks hõlmamiseks riigi julgeoleku tagamisse. Ekspertarvamuste ja analüüsi 

tulemusena võib väita, et Eesti kaitse- ja julgeolekutööstus ei ole veel niikaugele jõudnud, et 

sellest saaks rääkida kui poliitiliselt tähtsast tööstusharust. Samas aga on antud valdkonnas 

tekkimas arvestatav poliitiline huvigrupp, milleks on EKTL. Kõige rohkem on kaitse- ja 

julgeolekutööstusel Eestis seoseid majandusega, kuid samas ka üleüldise riigikaitsevõimekusega.  

 

Kaitsetööstuse valdkond  Eestis on viimase viie aastaga hüppeliselt kasvanud. Eesti on hakanud 

liikuma kaitse- ja julgeolekutööstuse toodangu kasutamise poole ka sisejulgeoleku valdkondades 

ning sellest on juba mitmeid näiteid. Seoseid sotsiaalkeskkonnaga on hetkel veel Eesti näitel 

raske leida, samas saadakse aru kaitse- ja julgeolekutööstuse rollist ka üleüldise rahva turvalisuse 

tagamisel. Teadus- ja arendustegevuse kasutamine julgeoleku huvides antud valdkonnas ei ole 

Eestis väga palju kasutust leidnud, kuid samas saadakse aru selle olulisusest tulevikus. Kogu 
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kaitse- ja julgeolekutööstuse valdkond Eestis on muutumas olulisemaks ning tuntakse vajadust 

valdkonna arendamiseks. Hetkel tehakse tööd riikliku kaitsetööstuspoliitika väljatöötamise osas. 

 

Eraldi on välja toodud Eesti ekspertide arvamused ja autoripoolne analüüs antud tööstusharuga 

seotud julgeolekuriskidest ja nendest tulenevast kaitse- ja julgeolekutööstuse tähtsusest Eesti riigi 

julgeolekule. Analüüsi tulemusena saab välja tuua, et põhiprobleemiks julgeoleku aspektist on 

see, et Eesti sõltub väga palju välismaisest kaitsetoodangust. Sellega kaasnevad teatud 

julgeolekuriskid nagu varustuse kättesaadavuse kiirus, toodangu kvaliteet, teatud julgeolekualane 

sõltuvus teistest riikidest ja ettevõtetest. Eriti aktuaalseks muutuvad need riskid just kriisi- ja 

sõjaajal. Seega peaks Eesti riik mõningate toodete ja teenuste puhul siiski paremini läbi mõtlema, 

kuidas saaks kodumaine kaitsetööstuslik baas aidata kaasa teatud julgeolekuriskide 

maandamisele.  

 

Samuti järeldub intervjuudest, et Eestis ei ole arukas luua eraldi võimast sõja- ja masinatööstust, 

kuna nõudlus on väike ning pole piisavalt ressursse. Seega tuleb Eestil ka tulevikus endiselt 

sõltuda impordist, millega aga kaasnevad riskid kauba kvaliteedi, kättesaadavuse ja seega Eesti 

riigi iseseisva otsustusvõimaluste näol. Samas saab neid julgeolekuriske maandada läbi oma 

remondi- ja hooldusvõimekuse tekitamise ja ka varuosade tootmise. Samuti on Eestil olemas 

märkimisväärne potentsiaal teadus- ja arendustegevuses, kuid seni ei ole selle potentsiaali 

kasutamine olnud piisavalt järjepidev. Kui suurt sõjatööstust ei ole Eestisse otstarbekas luua, siis 

kõrgtehnoloogiliste toodete ja lahenduste (nišitooted) puhul on Eestis arengu- ja 

läbilöögipotentsiaal olemas. Seega tuleb eesmärgipäraselt ja läbimõeldult arendada oma riiklikku 

võimekust antud valdkonnas. Kõige selle raames tuleb teha tihedat koostööd erinevate 

ministeeriumite, EKTL-i, ettevõtete ja ka EL-iga. See annab Eestile võimaluse olla vähem sõltuv 

ja mõjutatav teistest riikidest nii poliitilises kui ka majanduslikus mõttes. Samuti peab Eesti 

efektiivsemalt kasutama oma olemasolevat tööstusvõimekust erinevates sisejulgeoleku 

valdkondades, et paremini tagada turvalisust riigis. Selleks on vaja tihedamat ja 

eesmärgipärasemat koostööd erinevate ministeeriumite, eelkõige Siseministeeriumi ja 

Kaitseministeeriumi vahel.   
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Viimases alapeatükis on välja toodud intervjuudes kajastamist leidnud ideed ja soovitused riigi ja 

erasektori paremaks koostööks ning kaitse- ja julgeolekutööstuse valdkonna arendamiseks. 

Kõigepealt tuleb selgeks teha riigi enda vajadused ja võimekused ning siis ka ettevõtete 

võimekused ning see info kokku panna. Võimaluste praktiliseks elluviimiseks, tuleb kindlaks 

määrata julgeoleku prioriteedid ning seejärel arendada vastavalt ka tööstuse võimekust. KM on 

kogu protsessis võtnud juhtiva rolli. Samuti arendatakse koostööd ka teiste ministeeriumitega. 

Riik peab looma visiooni ja määratlema selgelt, milline võiks Eesti kaitse- ja julgeolekutööstus 

olla, millised on selle ülesanded ja prioriteedid ning kuidas saab nende abil kaasa aidata riiklike 

julgeolekuhuvide teostamisele.  

 

Kokkuvõtteks võib väita, et Eesti suhteliselt väikesel, kuid samas kiiresti areneval kaitse- ja 

julgeolekutööstusel, on hetkel pigem majanduslik kui poliitiline tähtsus. Julgeolekupoliitiliselt 

oleks soovitatav  kodumaise kaitsetööstuspotentsiaali panuse suurendamine  riigi julgeolekusse, 

mida on  julgeoleku tagamisega vahetult kokku puutuvad organisatsioonid Eestis ka 

teadvustanud. Magistritöö raames selgus, et on olemas mitmeid võimalusi, kuidas riik saab 

kaitsetööstuse ettevõtteid julgeoleku tagamisel enam kaasata.  Lähiperspektiivis on oluline välja 

töötada riiklik kaitsetööstuspoliitika, mille koostamisel tuleb kindlasti arvestada kaitse- ja 

julgeolekutööstuse seostega riigi julgeolekuga. 

  

Autori hinnangul said magistritöös püstitatud uurimisülesanded täidetud ja seega sai täidetud ka 

magistritöö eesmärk. Magistritöös formuleeritud ettepanekuid saavad riik, riigikaitse ja 

julgeoleku eest vastutavad organisatsioonid ja kaitsetööstusettevõtted kasutada riikliku 

kaitsetööstuspoliitika väljatöötamisel ning selle vajaduste ja arengusuundade määratlemisel. 
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SUMMARY 

 

 

This Master´s thesis has been written on the subject „ The importance of the defence industry in 

ensuring the national security“. The thesis has been written in Estonian and the Summary in 

Estonian and in English. The thesis contains in total 95 pages. 84 different sources in Estonian 

and other foreign languages have been used in writing the thesis and it contains 3 figures and 3 

appendices. The purpose of the thesis is to find out Estonian defence industry's importance to the 

national security and how it could be used the best way to ensure security.  

 

In the theoretical part of thesis it was found out that there is no international or EU level agreed 

definitions to describe defence industry. In thesis defence industry is defined as the defence and 

security industry with the ability of producing the specific goods and services for ensuring 

national defence in cooperation with national security.  

 

Both theoretical part of thesis and also international comparative analysis confirmed that defence 

and security industry has more links with different national areas. This industry has an 

importance in domestic and foreign policy, economics, research and development, internal 

security and the social security.  

 

Experts have pointed out that for Estonia the importance of defence industry sector has been 

more noticeable in economic area, but it does not have a significant role yet in political area or 

some other areas. Estonia has a great research and development potential in this area but it must 

be regulated and used more frequently. The author suggests that the defence and security industry 

products should be used more often by internal security organizations which would raise the 

efficiency of their work.  

 

The conducted interviews and the followed analysis showed that Estonia is mostly dependant on 

the imported defence industry goods and services. From the security point of view it plays an 

important role in country’s sovereignty and political independency. Estonia is facing some 

serious security risks like the assurance of supplying the necessary goods during the crisis and 
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war time. In accordance with the aforementioned reason it is important that defence industry 

services work out the ways how the domestic defence industrial base can help to reduce national 

security risks. In Estonian context it is possible to reduce the risks by creating better repair and 

maintenance capabilities for equipment and developing of the domestic production of necessary 

spare parts. 

 

As a result of the empirical research the author of the thesis outlines recommendations for better 

cooperation between the state and the private sector to develop defence and security industry in 

Estonia. The first recommendation suggests that the country should define its needs and 

capabilities. It should then be followed by the assessment of the capabilities of the existing 

companies which are providing the service. The received information should be combined in the 

common understanding. The author of the thesis recommends that the government defence policy 

should be developed and documented. Implementation of newly developed defence policy will 

possibly create changes also in legislation. 

 

The results of this dissertation can be used for creating the national defence industrial policy and 

defining the needs and developments in it. 
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LISA 1. TERMINI „KAITSETÖÖSTUS“ ERINEV SISUTAMINE 

LÄBIVIIDUD EKSPERTINTERVJUUDES  

 

 

Selleks, et mõista, mida võib „kaitsetööstuse“ termin tähendada Eesti jaoks, küsiti antud 

magistritöö raames antud termini definitsiooni ka Eesti kaitsetööstuse teemaga seotud isikutelt. 

Termini „kaitsetööstus“ erinev sisustamine ilmnes ka läbiviidud intervjuudes. Mitmed 

intervjueeritavad leidsid, et selle mõiste defineerimine on raske või üldises plaanis üldse võimatu 

(Piirsalu, Haran). Kaitseministeeriumi (KM) esindaja Andri Haran märgib, et Eestis on üritatud 

seda mõistet defineerida jagades kaitsetööstust osadeks järgmiselt: 1) kaitse- ja sõjaliseks 

otstarbeks mõeldud kaup 2) teenused, mis tagavad sõjalisi võimekusi 3) kaitsevõimet toetav 

tööstus, näiteks toidutööstus. Haran rõhutab oma kirjelduses just riigi sõjalist võimekust. Sõjalist 

võimekust toetavat tööstust nagu näiteks toidutööstus ja rõivatööstus ei pea ta aga 

kaitsetööstuseks vaid selle toetavateks valdkondadeks. Samas aga märgib ta, et tegelikult on 

maailma mõistes kaitsetööstus ka julgeolekutööstus ehk defence and security industry. Eesti 

keeles oleks keeruline öelda kaitse- ja julgeolekutööstus. 

 

Samas aga Siseministeeriumi (SM) esindaja Raino Sepp leiab, et kaitsetööstuse näol on tegemist 

täiesti tavapärase tööstuse ja kaubandusega, millel on mingi haru ja teatud kohas ka kohustus 

toetada riiki. Samas möönab ta, et Eesti riigi kontekstis ei saaks ühtegi ettevõtet ainult puhtaks 

kaitsetööstuse ettevõtteks nimetada. Mis näitab aga seda, et kaitsetööstust selle klassikalises 

mõistes (sõjatööstus) Eestis ei ole. Samuti leiab aga Sepp, et näiteks toidutööstus on kindlasti üks 

kaitsetööstuse harudest ning rõhutab julgeoleku aspekti. Sepp ütleb: „Võib olla toidutööstus on 

meil see, mida me tegelikult ei ole veel avastanud, pakisuppide või pikaajaliste säilitusainete 

näol. Seda on arendatud pigem tsiviilpoole peal. (Siinkohal võib tekkida küsimus, kas toidutööstus 

läheb ikkagi kaitsetööstuse alla?) Minu arvates on see kindlasti üks kaitsetööstuse haru, sest meil 

ei ole mõtet rääkida kaitsetööstusest ja julgeoleku kontekstist, kui meie sõduritel on kõht tühi. 

Tühja kõhuga sõdur ei ole sõdur. Tegevusvõimekus langeb, ükskõik mis relv tal on ja mis riideid, 

varustust kannab.“ Lisaks arutleb ta, et kui tänava pealt küsida, mis on kaitsetööstus, siis vastus 

tuleb ilmselt tank ja lennuk, mis tähendab, et seda mõistet ei kohaldata laiemalt. Kui võtta näiteks 
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piirivalve, politsei, siis tekib mõte, et kas see siis ei lähegi kaitsetööstuse alla. Võib ju tekkida 

mõte, et kuna tegemist on kaitsetööstusega, siis on see seotud Kaitseministeeriumiga, sealt edasi 

Kaitseväega, relvajõududega jne. Aga tegelikult meil ei ole ju iga ministeeriumi jaoks eraldi 

tööstust, on ikka seesama üks. Raino Sepp arvab samuti, et kui võtta definitsiooni, et tegemist on 

julgeolekutööstusega, siis sellega haakub ka sisejulgeoleku valdkond. Näiteks, kui teha saabas 

sõdurile, siis sobib see tõenäoliselt kandmiseks ka politseinikule ja piirivalvurile. Igal 

ministeeriumil on tegelikult teatud roll julgeoleku valdkonnas. Sotsiaalministeeriumil näiteks on 

tervishoiu teema, põllumajandusministeeriumil on toitlustuse valdkond, MKM-l on elutähtsad 

teenused, RM-l on rahanduse teema. Paljud unustavad ära kaitsetööstuse nime alla paljude teiste 

ministeeriumide rolli. 

 

EKTL-i esindaja Alar Laneman rõhutab riigikaitse ja julgeoleku laia käsitlus, milles on oma 

oluline roll ka kaitsetööstusel. Sellest tulenevalt käsitleb EKTL kaitsetööstust ka palju laiema 

valdkonnana, mille alla kuuluvad ka toetavad tegevused nagu näiteks toitlustamine, rõivatööstus, 

meditsiin jne.  

 

Kaitseväe julgeolekuvaldkonna ekspert piiritles kaitsetöösuse järgnevas sõnastuses:  

„Kaitsetööstust on ehk kõige lihtsam lahti mõtestada läbi turu vajaduste ehk siis tegemist on 

spetsiifilise valdkonna (jõustruktuurid) vajaduste rahuldamiseks mõeldud arendus- ja 

tootmistegevusega. Tavapäraselt seostatakse seda militaarsfääriga, kuid selle tarbijateks võivad 

olla ka teised julgeolekuvaldkonna asutused, organisatsioonid. Maailmas on olemas spetsiaalselt 

kaitsevaldkonnale orienteeritud ettevõtted, aga ka ettevõtted, kes on oma olemuselt tavaettevõtted 

(tavatööstus), kuid kes pakuvad teatud spetsiifilisi tooteid või tehnoloogiaid jõustruktuuridele 

ning osalevad seega kaitsetööstusturul. Turupõhise lähenemise puhul jooksebki piir seal, kus ja 

kes on teatud toote/tehnoloogia sihtgrupp ja tarbija ning kas sellele tootele või tehnoloogiale 

esitatakse erinõudeid, mida tavaturul saadaolev sortiment ei paku. Ainult kaitsetööstusele 

orienteeritud ettevõtted on peamiselt suurriikide pärusmaa, kuid kaitsetööstusvaldkonnale 

suunatud tooteid on võimelised pakkuma ka väikeriikide ettevõtted.„    
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Teise KV julgeolekuvaldkonna eksperdi arvates on kaitsetööstus aga üsna kitsas valdkond ehk 

tegemist on tööstusega, mille peamine toodang on kaitseotstarbeline. Lisaks peab olemas olema 

ka vastav tootearenduspotentsiaal.  

 

Kõik intervjueeritavad pidasid oluliseks riigi kaitsevõimekust ja selle vajalikkust kriisiajal ja 

rahuajal. Näiteks EKTL-i liikmeks oleva ettevõte AS Defendec esindaja Jaanus Tamm arvab, et 

kaitsetööstus on selline tööstusharu, mis aitab riigil suurendada kaitsevõimekust nii sõja kui ka 

rahuajal. Samuti tagab see ka riigi sõltumatuse, mida on eriti vaja sõjaolukorraks. Samuti EKTL-i 

liikmeks oleva ettevõte AS Baltflex esindaja Heino Piirsalu lisab, et kaitsetööstus peaks olema 

kas ettevõtete kooslus või majandussuutlikkus kriisiolukorras toimetulekuks.  

 

Intervjuudest selgub, et igal eksperdil on ikkagi oma nägemus kaitsetööstuse olemusest. Mõne 

jaoks on see väga lai valdkond, mõne jaoks aga kitsas spetsiifiline kaitseotstarbeline tööstusharu.  
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LISA 2. EKSPERTINTERVJUUDE KÜSIMUSTIK 

 

1) Mida Teie mõistate kaitsetööstuse (KT) all? Kust läheb piir kaitsetööstuse ja seda toetava 

tsiviiltööstuse vahel ning tavatööstuse vahel? 

2) Miks loodi Eesti Kaitsetööstuse Liit?  

3) Milline on Teie arvates Eesti KT ja selle võimekus? 

4) Millised toote/teenustevaldkonnad on esindatud Eesti kaitsetööstuse ettevõtete hulgas?  

5) Kas Eesti Kaitsevägi (KV) on kasutanud Eesti KT võimekust? Konkreetsed näited?  

6) Kas Eesti KT saaks rohkem osaleda KV varustamises? Mida tuleks selleks teha? 

7) Kas Teie hinnangul on praegu Eesti riigi ja kaitsetööstuse/ EKTL-i  vaheline koostöö piisav? 

8) Kas ja kuidas saab KT-st  kasutada riigi erinevate julgeolekuga seotud valdkondade nagu 

näiteks poliitika, majandus, sisejulgeolek, sotsiaalkeskkond jt tugevdamiseks? 

9) Kas ja kuidas peaks Eesti riik toetama/arendama kaitsetööstust? Kas riik peaks looma ja 

rakendama kaitsetööstuspoliitikat? 
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LISA 3. EKSPERTINTERVJUUDE TRANSKRIBEERIMISE KOODID JA 

KATEGOORIAD 

EKSPERTINTERVJUU ............................................(isiku nimi) 

 

Intervjuu toimus pp.kk.aaaa kell ...kuni .... . Intervjuu teemaks on kaitsetööstus ja selle seosed 

julgeolekuga. ............................(isik) on ....................... (asutuse, organisatsiooni) esindaja.  

 

TRANSKRIPTSIOONI MÄRGID 

• Kursiiv  intervjueerija kõne 

• (.)  lühike, selgelt eristuv paus 

• (2)  pikem paus, sekundid 

• =  pausi puudumine 

• `tasa` vaikselt lausutud 

• Alla joonitud rõhutatud 

• SUURED TÄHED kõva häälega 

• ((   ))  analüüsija märkused 

• E:i  koolon näitab, et venitatakse 

• ...                     pooleli jäänud lause/mõte 

 

KOODID, KATEGOORIAD 

Kaitsetööstuse olemus – mõiste, arendamine, arengusuunad 

Eesti Kaitsetööstuse Liit – tegevused, hanked, ettevõtted, vastuostud 

Eesti kaitsetööstuse võimekus – ettevõtted, tegevusvaldkonnad, reaalsed kasutusjuhtumid 

Koostöö -  koostöö asutustega, tegevused, tulemused, ettepanekud 

Seos erivaldkondadega – seosed poliitika, majanduse, sisejulgeoleku jt valdkondadega 

Julgeolekuriskid –  Eesti julgeolekuga seotud probleemid, ohud, võimalikud lahendused 

Ettepanekud – soovitused ja ettepanekud valdkonna arendamiseks Eestis 

 


