
 

 
 

KUSTI SALM   

Kaitseministeeriumi kantsler 
 

Kusti Salm asus kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale 2021. 
aasta mais. Kaitseministeeriumi kantsler vastutab ministeeriumi 
juhtimise ning Eesti Kaitseväe, Välisluureameti, Riigi 
Kaitseinvesteeringute Keskuse, Kaitseressursside Ameti, Eesti 
Sõjamuuseumi ja Eesti Kaitseliidu tegevuse koordineerimise eest. 

Enne Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamist töötas Kusti Salm Riigi 
Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) direktorina, kus vastutas Eesti kaitsehangete ja 
Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu rajamise ning korrashoiu eest. Keskuse iga-aastane eelarve on 
üle 300 miljoni euro, mis teeb temast kõige suurema investeeringute eelarvega riigiasutuse Eestis. 
RKIK direktorina täitis Kusti Salm ka rahvusvahelisi ülesandeid NATO-s ning Euroopa Liidus 
relvastusdirektori (National Armaments Director) ülesandeid ning esindades Eestit relvastuskoostööd 
puudutavates küsimustes. 

Kusti Salmi ametiajal viidi läbi Kaitseministeeriumi valitsemisala suurim hangete- ja taristukorralduse 
reform, millega rakendati kategooria- ja portfellijuhtimine ning konsolideeriti kõik valdkonnaga seotud 
tööülesanded RKIK-i. Reformi käigus viidi kaitseväelaste hangete- ja taristuga seotud tööülesannete 
maht miinimumini, protsess muutus kiiremaks, läbipaistvamaks ning säästlikumaks.  

Enne RKIK direktori ametikohale asumist töötas Kusti Salm Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute 
osakonna juhatajana, kus ta vastutas kaitsehangete, kaitsetööstuse ning kaitsealase teadus- ja 
arendustegevuse poliitika kujundamise eest. 2017. aastal juhtis Salm Eesti Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumise ajal Euroopa Kaitsefondi loomise läbirääkimisi (Chairman of the FOP EDIDP), millega pandi 
alus tänaseks ligi 10 miljardi suurusele Euroopa Liidu kaitseinnovatsiooni fondile. 

Kusti Salmi eestvedamisel algatati ka kaks olulist Eesti kaitseinnovatsiooni projekti: mehitamata 
maismaasüsteemide projekt iMUGS ning küberkaitse harjutusväljak, millest on tänaseks kujunenud 
sihtasutus CR14. 

Kaitseministeeriumisse asus Salm tööle 2007. aastal, kus tema esimeseks töökohaks oli NATO ja 
Euroopa Liidu osakonna nõunik. 2009. aastal töötas ta lühiajaliselt Euroopa Kaitseagentuuris ning 
2011–2015 Eesti alalises esinduse NATO juures relvastuskoostöö nõunikuna.  

Kusti Salm on lõpetanud Tartu Ülikooli riigiteaduste erialal, täiendanud ennast ärijuhtimise valdkonnas 
Hollandis ning relvastuskoostöö kursustel Prantsusmaal. Ta on läbinud ajateenistuse Tapal 
Suurtükiväegrupis miinipildurina.  

Kusti Salmile on omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk, kaitseministeeriumi kolmanda klassi 
teeneterist ja kaitseväe juhataja poolt riigikaitseliste teenete eest Eesti Kaitseväe teeneterist. 

Kusti Salm on abielus ning tal on kaks last.   


