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Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist 2021–
2023 (VVTP)
Panustame Eesti kosmoseprogrammile ja koostööle Euroopa 
Kosmoseagentuuriga eeskätt Eesti jaoks olulistes valdkondades 
(küberturvalisus jne).

VVTP-s jaguneb nimetatud tegevus omakorda kaheks alamtegevuseks:

• 1. Analüüs ja ettepanekud Eesti laiema osaluse kohta Euroopa 
Kosmoseagentuuri valikprogrammides (tähtaeg september 2021);

• 2. Analüüs ja ettepanekud satelliidiandmete keskuse edasi 
arendamise ja satelliitsideteenuste laiema kasutamise kohta (tähtaeg 
juuni 2022).



Eesti – ESA koostöö

• Arendame Eestile sobilike programme (küberturvalisus jne)
Rohkem seoseid siseriiklike arendustega (kratid jne)

• Kosmoseandmete kättesaadavus
ESTHub ja täiendavad andmed

• Eesti ettevõtted pääsevad kosmose peatöövõtjate tarneahelatesse
Plaanime äridelegatsioone kui covid vaibub 
Arendame kahepoolset koostööd teiste riikidega rakendades ESA programme

• Eesti osaleb ESA teadusmissioonil 

• Eesti riiklikud stažöörid

• Eesti astronaut



Eesti kosmosesektori tööstuspoliitika

Küberturvalisus
• teenuse/taristu käitlemine ning kaitsmine
• küberturbeõppused
• e-valitsemine

Tehisintellekt
• suurandmed
• kaugseire
• robotid

Innovatsioon 
• optika
• materjalid



ESA valikprogrammid 2021
EE ESA 

programmid 
2021

GSTP

E1 develop

E3 fly

EO

InCubed

FutureEO

ARTES

FP

BASS

PRODEX

Kohustuslik

küberturvalisus, ai, 
materjalid, aparatuur

Turulähedased 
projektid, kratid, etc.Kaugseire, kratid aparatuur

ESA kulud, Eesti tööstuse meede
Teadusprogramm



Eesti kosmose küberturbe missioonid

1. samm

Tarkvara

• Küberturbe
tarkvara 
valideerimine 
kosmoses

• Küberturbe
harjutused

• Fookus on 
ettevõtlusel 

2. samm

Riistvara + tarkvara

• Eesti küberturbe
eksperimendid 
orbiidil

• Koostöös 
ettevõtete ja 
ülikoolidega

3. samm

Satelliit

• Eesti satelliit

• Orbital Sandbox

• Koostöös 
ettevõtete ja 
ülikoolidega

Täna



EE ESA 
programmide 

tulevik

GSTP

E1 develop

E2 make

E3 fly

EO

InCubed

FutureEO

ARTES

FP

BASS

?

PRODEX S2P

CREAM

E3P

Kohustuslik osa 

+ võimalikud uued 
programmid 22 

aastal

ESA valikprogrammides osalemine

Kosmoseliikluse 
korraldamine

Estronaut / 
robotid





Eesti kosmoseseadus

• VTK valmis 2020 aastal

• Kosmoseseaduse rakendamise arengud Eestis ja maailmas:
• MKM osaleb DE poolt algatatud Euroopa kosmoseliikluse korraldamise 

töögrupis;

• MKM algatas Eesti kosmoseliikluse korraldamise töögrupi;

• Eesti tööstuspoliitika ambitsioonid;

• Muutused teiste riikide seadustes.

• §=€

• Eelnõu kirjutamine jätkub suvel.



Kosmoseliikluse korraldamine (STM)

• STM on globaalne väljakutse: 
• osapoolte vaheline usalduse ja kommunikatsiooni küsimus;

• Sarnasused Eesti e-riigiga;

• e-teenus satelliitide registreerimiseks teeks protsessi arusaadavamaks 
ja võimaldaks andmete vahetamist osapoolte vahel;

• MKM algatas Eesti STM ja e-valitsemise töögrupi:
• Koostöö riigiasutuste, ülikoolide ja ettevõtete vahel;

• Eesmärk luua vastavad tegevused STM arendamiseks.
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