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Kaitseministeeriumi kantsler juhib 

ministeeriumi struktuuriüksuste tööd, 

koordineerib ministeeriumi valitsemisalas 

olevate asutuste – Kaitseväe, Teabeameti, 

Kaitseressursside ameti, Riigi 

kaitseinvesteeringute keskuse ning Eesti 

sõjamuuseumi – tegevust ja korraldab 

ministeeriumi asjaajamist.  

Jonatan Vseviov töötab Kaitseministeeriumis 

alates 2008. aastast ning enne seda 

Välisministeeriumis alates 2004. aastast. 

Sellest alates on ta olnud seotud enamuse 

Eesti kaitset tugevdanud otsuste 

ettevalmistamise ja elluviimisega nii 

iseseisva kaitsevõime kui kollektiivkaitse liinis. Ta on kantsler alates 2016. aasta 1. jaanuarist 

ning on Kaitseministeeriumis varasemalt töötanud nii poliitika kui kaitseplaneerimise 

asekantsleri, samuti osakonnajuhataja ja büroojuhatajana.  

2009. aastal koostas ta riigikaitse laia käsitluse kontseptsiooni ning sellele tuginenud 

Riigikaitse strateegia (2010), mis tõid kaasa olulise kontseptuaalse muudatuse Eesti 

riigikaitse korraldamises. Riigikaitse laial käsitlusel tugineb tänaseks nii seda valdkonda 

suunav õigusruum kui riigikaitse praktiline haldamine. Lisaks on ta osalenud põhikoostaja või 

Kaitseministeeriumi-poolse vastutajana kõigi alates 2004. aastast Eestis heakskiidetud 

julgeolekupoliitiliste strateegiadokumentide ettevalmistamises. 

J. Vseviov on osalenud ka kõigi NATO tänase heidutus- ja kaitsehoiaku olulisemate 

komponentide – sealhulgas liitlaste kohalolek Balti riikides ja Poolas – väljatöötamises, 

ettevalmistamises ja rakendamises. Kahel korral on ta töötanud diplomaadina Eesti 

saatkonnas Washingtonis, kus tegeles muu hulgas Eesti kodanikele USAsse reisimisel 

viisavabastuse kehtestamise, 2007. aasta küberrünnete valguses USA poliitilise toetuse 

kindlustamise ning 2014. aastal USA-poolsete täiendavate heidutusmeetmete 

saavutamisega. 

Kantsleri, kaitseplaneerimise asekantsleri ning ministeeriumi nõunikuna on Vseviov 

panustanud iseseisva kaitsevõime arendamisse; ta on 2013. aastal heakskiidetud Riigikaitse 

arengukava üks autoreid ning tema vahetul osalusel on fokusseeritud kaitse-eelarve 

kasutamine Eesti Kaitseväe üksuste täielikule väljaarendamisele, et paberil eksisteerivate 



struktuuride asemel oleksid Eestil reaalselt mehitatud, relvastatud, varustatud ja varudega 

tagatud üksused.  

Jonatan Vseviov on läbinud ajateenistuse ning ta on Eesti Kaitseväe reservohvitser. 

Kõrghariduse omandas ta Tartu Ülikoolis politoloogina ning magistrikraadi (kiitusega) 

Georgetowni Ülikoolist julgeoleku-uuringute erialal. Teda on autasustatud Valgetähe III klassi 

teenetemärgi, Kaitseministeeriumi III klassi teenetemärgi, Teabeameti I klassi teenetemärgi 

ning kahel korral Kaitseväe teeneteristiga.  

Aastatel 2011 – 2013 oli Vseviov Kõrgemate riigikaitsekursuste akadeemiline juhataja. Ta on 

pidanud loenguid rahvusvahelistest suhetest ja Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitikast mitmetes 

ülikoolides ning ta on Riigikaitseõpiku (2012) tänapäeva kriise ja relvakonflikte ja Eesti 

kaitsepoliitikat käsitlevate peatükkide autor. Jonatan Vseviov on Rahvusvahelise 

kaitseuuringute keskuse nõukogu esimees.      

Jonatan Vseviov on abielus ning ta on kahe lapse isa.  

Ametialane tegevus 

Alates 01. 2016 Kaitseministeeriumi kantsler 

08.2014 – 01.2016 Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler 

08.2013 – 08.2014 kaitsepoliitika nõunik Eesti Suursaatkonnas Washingtonis 

08.2012 – 08.2013 Kaitseministeeriumi nõunik 

08.2011 – 08.2012 Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri ülesannetes 

08.2009 – 08.2011 Kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja 

10.2008 – 08.2009 Kaitseministeeriumi analüüsibüroo juhataja 

09.2005 – 08.2008 poliitikadiplomaat Eesti Suursaatkonnas Washingtonis 

01.2005 – 09.2005 ajateenistus Eesti Kaitseväes  

01.2004 – 09.2005 Välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna atašee; kuni 
06.2004 nooremreferent 

11.2001 – 12.2002 Tartu Linnavolikogu nõunik   


