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Kas teadsid, et ... Kas teadsid, et ...

 y Maailma rahvastikust 39,3% elab puuduliku 
demokraatiaga riikides, 37,1% autoritaarsetes, 
17,2% hübriidse režiimiga ning 6,4% täieliku 
demokraatiaga riikides.1, 2

 y 2010.–2017. a vähendasid NATO liitlased 
kaitsekulutusi samal ajal kui Venemaa 
kaitsekulutused kasvasid.3

 y Kommertssektor pakub üle 70% kaitseotstarbel 
kasutatavast satelliitsidest.4

 y Ligikaudu 90% Atlandi-ülesest 
internetiliiklusest, sealhulgas sõjalisest sidest, 
toimub merealuste fiiberoptiliste kaablivõrkude 
kaudu, mida haldab tsiviilinfrastruktuur.5 

 y Teenusetõkestusründeid oli 2021. a. poole 
rohkem kui 2020. a. Kokku registreeris Riigi 
Infosüsteemide Amet 2021. a 47 tagajärgedega 
teenusetõkestusrünnet, 43 kasutajaandmete 
leket ning 34 SEO-spämmi ja 30 krüptoviiruse 
intsidenti.6 

 y Vaenulike riikide küberluureüksuste jaoks 
on endiselt üheks sissepääsuteeks inimlikud 
nõrkused. Asutuse töötajate hulgast otsitakse 
välja huvipakkuvad sihtmärgid ja neile inimestele 
hakatakse lähenema erakasutuse e-posti 
kontode kaudu. Eelistatuimaks ründemeetodiks 
on õngitsuskirjad, mille tuvastamiseks tuleb olla 
tähelepanelik ning valvas.7

 y Eestis on isevarustatus tagatud piimatoodete 
ja teravilja puhul. Neis sektorites toodab Eesti 
oluliselt rohkem, kui tarbib. Teravilja (nisu, oder, 
kaer) puhul on isevarustatuse tase viimasel 
kümnendil märkimisväärselt kasvanud ja ületab 
siseriiklikku tarbimist juba ligi kolm korda.8

 y Eestil on varutud kokku 250 000 tonni 
vedelkütust, millest jätkub tavatarbimise 
korral 90 päevaks. Varude loomise, hoidmise ja 
tagamisega tegeleb Eesti Varude Keskus ning 
meie vedelkütuse tagavarad asuvad nii Eesti kui 
ka lähemates välisriikides.9

 y Balti riikide elektrisüsteem on siiani ühendatud 
Loode-Venemaa elektrisüsteemiga. Ühendus 
Venemaa võrkudega annab neile võimaluse 
manipuleerida elektrisagedusega, mis mõjutab 
võrkude toimimist kogu Baltikumis. Balti 
riikidel ja Poolal on plaanis end lahti ühendada 
Vene võrkudest ning liituda Mandri-Euroopa 
sagedusalaga aastaks 2025.10

 y Eesti riik investeeris 2021. a riigi teadus-ja 
arendustegevuse eelarvest 2,2% riigikaitse 
valdkonna teadusesse (2020. a 2,4%).11

 y 2016.–2021. a valmis 7,3% Eesti 
teaduspublikatsioonidest koostöös Venemaa 
teadlastega. Võrdluseks, EL-i riikide keskmine 
on 4,4% ning Läti ja Bulgaaria vastavad numbrid 
olid 17,7% ning 11,8%.12

1 www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021
2 en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index
3 link.springer.com/article/10.1007/s40812-022-00228-y
4 www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm
5 www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm
6 www.ria.ee/sites/default/files/content-editors/kuberturve/ria_kyberturvalisuse_

aastaraamat_2022_est_veeb.pdf
7 kapo.ee/sites/default/files/content_page_attachments/Aastaraamat-2020-2021.pdf

8 maaleht.delfi.ee/artikkel/95585009/eesti-toiduvarud-soltuvad-importkaubast-
inimeste-toitmiseks-jatkub-vaid-kohalikku-piima-ja-teravilja

9 espa.ee/et/vedelkutusevarud
10 elering.ee/sunkroniseerimine
11 andmed.stat.ee/et/stat/majandus__teadus-tehnoloogia-innovatsioon__teadus-ja-

arendustegevus__teaduse-uldandmed/TD054 (ETAG-i arvutused)
12 incites.clarivate.com/ (ETAG-i arvutused)
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9.30–10.00  Kogunemine ja tervituskohv 

10.00–10.05  Konverentsi sissejuhatus
  Anu Noorma  

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees

  Reimo Sildvee  
moderaator 

10.05–10.15  Konverentsi avamine
  Kaja Kallas 

peaminister 

10.15–10.25  Eestikeelne kõrgharidus ja teadus 
ning Eesti julgeolek

  Tõnis Lukas 
haridus- ja teadusminister 

10.25–10.45  Murdeajastu väljakutsed ja Eesti 
  Marko Mihkelson 

Riigikogu väliskomisjoni esimees 

10.45–11.05  Sõda, mis muudab kõik:  
Euroopa julgeoleku tulevik

  Jonatan Vseviov 
Välisministeeriumi kantsler 

  11.05–12.00    
I Avatus-suletus?

11.05–11.20  Kolm soovi kuldkalakesele: avatus, 
tõde ja julgeolek

  Piret Ehin 
Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor

11.20–11.35  Akadeemilistest ideedest 
innovatiivsete lahendusteni

  Kuldar Väärsi 
Milrem Roboticsi juht,  
Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogu liige

11.35–11.50  Geeni- ja teadusandmete 
avatus: kas julgeolekurisk või 
innovatsiooni mootor?

  Lili Milani  
Eesti geenivaramu teaduskeskuse juht

12.00–12.40  Lõuna 

  12.40–13.40    
  II Teadus, demokraatia  

ja julgeolek
12.40–13.00  Teadus ja demokraatia  

põhiseaduse valguses
  Ülle Madise 

õiguskantsler

13.00–13.15 Teadus, riik ja ühiskond
  Tõnu Viik 

Tallinna Ülikooli rektor

13.15–13.30  Ränne ja julgeolek:  
kuidas maandada riske?

  Tiit Tammaru 
Akadeemik, Tartu Ülikooli ökoloogia ja 
maateaduste instituudi uurija-professor

13.40–13.45 Sirutuspaus 

KONVERENTSI
KAVA 

  13.45–14.50  

  III Institutsionaalne 
versus individuaalne 
vastutus

13.45–14.05  Vabadused ja kohustused 
  Arnold Sinisalu 

Kaitsepolitseiameti peadirektor

14.05–14.20  Individuaalne ja 
institutsionaalne vastutus 
vabaduse eeldusena

  Helen Eenmaa 
Tartu Ülikooli IT-õiguse teadur

14.20–14.35  Eesti teadus  
NATO küberkaitse eesliinil 

  Mart Noorma 
NATO Küberkaitsekoostöö  
tippkeskuse direktor

  14.50–15.40  
Arutelu: Tasakaalu otsides.  
Vabaduse ja vastutuse vahel 

  Kuidas leida tasakaalu vabaduse-vastutuse 
vahel, milline on riigi, institutsioonide, 
teadlaste roll? 

  Missugust rolli mängib teadus 
rahvusvahelistes suhetes, demokraatia 
edendamisel?

  Kuidas teadust ja analüütikat kasutada 
rohkem strateegilise planeerimise tööriistana? 

  Ülle Madise, Marko Šorin (Riigikogu liige), 
Tõnu Viik, Marko Mihkelson, Kuldar Väärsi 

15.40–15.45 Kokkuvõte 

15.45–16.00 Suupisted enne teele minekut

  Konverentsi modereerib Reimo Sildvee,  
Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik


