RKK Nõukogu aruanne 2017. aasta kohta
Sihtasutuse Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) nõukogu koosseisus toimus 2017.
aastal muudatus. Kuni 14.08.2017 oli sihtasutuse nõukogu koosseis järgmine: Jonatan Vseviov,
Riho Terras, Marko Mihkelson, Kristjan Prikk, Tanel Ross ja Merle Maigre. Kaitseminister Jüri
Luik kutsus 14.08.2017 tagasi Kristjan Prikk’i, Tanel Ross’i ja Merle Maigre ning nimetas
nende asemel nõukogu liikmeteks Indrek Sirp’i, Dmitri Jegorov’i ja Peeter Kuimet’i.
Nõukogu liikmed on oma tegevuses lähtunud sihtasutuse põhikirjast, nõukogu töökorrast ning
kehtivatest õigusaktidest. Nõukogu ülesanneteks on sihtasustuse tegevuse kavandamine,
juhtimise korraldamine ja järelevalve teostamine. 2017. aastal toimus kokku kuus nõukogu
koosolekut ja üks nõukogu e-koosolek. Nõukogu liikme töö on tasustamata.
Juhatuse liikmetele makstud tasude fondi suuruseks oli 80 882 eurot.
31.01.2017 kiitis nõukogu heaks täiendatud Rahvusvahelise Nõukoja statuudi ja nimetas uuteks
liikmeteks: Sir Garry Dene Johnson, Toomas Hendrik Ilves, Philip Mark Breedlove.
05.05.2017 toimunud koosoleku otsusega kutsus nõukogu tagasi juhatuse liikme Jüri Luik’e
alates 17.05.2017 ning uue juhatuse liikme leidmiseks kuulutati välja avalik konkurss, kuhu
laekus 4 avaldust. Pärast dokumendi- ja intervjuuvooru tehti Sven Sakkov’ile ettepanek asuda
RKK juhatuse liikmeks ja RKK direktoriks alates 1. septembrist. Uuele direktorile seati
eesmärgiks püüelda järgneva nelja aasta jooksul tõusta Põhjala-Balti piirkonna parimaks ja
tunnustatuimaks rahvusvaheliste suhete, julgeoleku- ja kaitseküsimustele keskendunud
uurimisasutuseks.
Sihtasutuste Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus ja Eesti Välispoliitika Instituut (EVI)
ühendamist on korduvalt proovitud, kuid erinevatel põhjustel on ühinemisprotsess jäänud
seisma. Ühendamist on soovitanud Rahandusministeeriumi põhjendusega, et kahe nii sarnase
sihtasutuse eraldi juriidilistes kehades hoidmine ei ole otstarbekas ning sihtasutuste
ühendamise võimalikkust tuleks edasi analüüsida (allikas: Rahandusministeeriumi riigi
osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute koondaruanne 2012. aasta kohta).
2017. aasta suvel kohtusid EVI ja RKK nõukogud, et arutada kahe sihtasutuse ühinemise
võimalikkust, soovitud eesmärki ja ühinemise ajakava. 26.09.2017 allkirjastasid kaitseminister
ja välisminister heade kavatsuste kokkuleppe, millele toetudes alustasid sihtasutuste RKK ja
EVI juhatused konsultatsioone ühinemislepingu sõlmimiseks. Vabariigi Valitsus kiitis heaks
sihtasutuste ühinemise 16.11.2017. Sihtasutuste juhatuse esimehed sõlmisid notariaalse
ühinemiselepingu 04.12.2017, mis kiideti heaks SA EVI nõukogu koosolekul 04.12.2017 ja SA
RKK nõukogu koosolekul 06.12.2017. Ühinenud Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute
Keskus alustas tööd 1. jaanuaril 2018.
Seoses sihtasutuste ühinemisega võttis nõukogu vastu esmakordselt RKK strateegia aastateks
2018-2021 ja finantsplaani aastateks 2018-2021 20.10.2017 toimunud koosolekul. RKK
strateegia 2018-2021: RKK plaanib paljuski jätkata seniste tegevustega, kuid on lisandunud ka
uusi eesmärke nagu näiteks välispoliitika sõlmküsimustele pühendatud konverentside sarja
alustamine ning Robert Frasure mälestusloengute traditsiooni taaselustamine. Samuti alustab

RKK uut iga-aastast kahepäevast kursust, kus Kõrgemate riigikaitsekursuste vilistlastele
tutvustatakse digiarengu, e-riigi ning küberkaitse aluseid. Lisaks aitab RKK kaasa KRKK
vilistlaskogu organiseerumisele, millega tekiks riigikaitse käekäigust huvitatud
kodanikeühendus. Eesmärk on muuta diplomaatia.ee veebileht dünaamiliseks, seal ilmub iga
päev välispoliitikat, julgeolekut ja riigikaitset lahkavaid kirjatükke, kommentaare ja analüüse.
06.12.2017 kiitis nõukogu heaks uue põhikirja projekti ja 14.12.2017 allkirjastas kaitseminister
käskkirja, millega muudeti SA RKK põhikirja, et paremini hõlmata sihtasutuste ühinemisest ja
seaduste muutumisest tulenevaid muutusi.
2017. aastal oli nõukogu ja juhatuse koostöö sujuv, tihe ja konstruktiivne ning juhatus on
olulisemates küsimustes nõukoguga konsulteerinud. Informatsioonivahetus on toiminud
tõrgeteta ning nõukogu on saanud juhatuse tegevuse üle piisavat kontrolli teostada.
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