
ÕPPEKULU 
HÜVITAMINE 
VETERANILE

TÄPSEM INFO JA JOOKSVAD KÜSIMUSED ESITADA:

kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskusele
tel 717 4978
e-post veteran@mil.ee
Toetusteenuste keskus asub Lõkke 4, Tallinn (5. korrus).

Toetusteenuste keskus on kaitseväe toetuse väejuhatuse 
allüksus, mille eesmärk on toetada kaitseväelasi nende 
teenistuses ning veterane ja nende peresid, tagades 
psühholoogiliste, usuliste ja sotsiaalsete toetusteenuste ja 
toetuste kättesaadavus.

TOETUSTEENUSTE KESKUSE KOOSSEISU KUULUVAD:
1. KAPLANITEENISTUS
2. PSÜHHOLOOGIATEENISTUS
3. SOTSIAALTEENISTUS
4. TUGIKESKUS
5. TEENUSKESKUS

Teenistuste põhiülesanne on oma valdkonna toetustege-
vuse juhtimine, koordineerimine ja tagamine kaitseväes.

ÕPPEKULU HÜVITAMINE 

Õppekulu hüvitatakse koolitusplaani, õppekulu tõenda-
va kuludokumendi ja õppes osalemist tõendava doku-
mendi alusel.

Õppekulu hüvitamisel arvestatakse, et veteran, kellele 
riik on kord juba kaitseministeeriumi valitsemisala eel-
arvest hüvitanud täiendus- või ümberõppe kulu, ei saa 
seda teist korda enam taotleda.

Teenistusülesannete täitmise tõttu püsiva tervisekah-
justuse saanud ja seetõttu tegevteenistusest vabas-
tatud isiku täiendus- või ümberõppe kulu hüvitatakse 
kaitseministeeriumi eelarvest.

Rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalenud või tee-
nistusülesannete täitmise tõttu püsiva tervisekahjustuse 
saanud tegevväelase täiendus- või ümberõppe kulu hü-
vitatakse kaitseväe eelarvest.



KELLELE?

• Tegevteenistusest vabastatud vigastatud veteranile.*
• Tegevteenistuses jätkavale vigastatud veteranile.
• Tegevteenistusest lahkuda soovivale veteranile, kellel 
on vähemalt kaks aastat tegevteenistusstaaži ning kes 
on osalenud rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil.

*Tegevteenistusest vabastatud vigastatud veteran on kaitseväe 
teenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu raske tervise-
kahjustuse saanud isik, kes on tunnistatud kaitseväe arstliku 
komisjoni otsusega püsivalt töövõimetuks ning seetõttu tegev-
teenistusest vabastatud.

Alates 1. jaanuarist 2015 kehtib kaitseväeteenistuse sea-
duse muudatus, millega laiendati isikute ringi, kellele hü-
vitatakse kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest täien-
dus- või ümberõppe kulu.

Tegu on 20. detsembril 2012 valitsuses heaks kiidetud ve-
teranipoliitika rakendusmeetmega, et toetada nii tegevtee-
nistuses teenistusülesannete täitmisel püsiva tervisekah-
justuse saanud ja seetõttu tegevteenistusest vabastatud 
isiku kui ka tegevteenistuses jätkava vigastatud ning rah-
vusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud tegevväela-
se ettevalmistust tsiviilkarjääriks.

Täiendus- või ümberõppe kulu hüvitamise taotlemine ja 
hüvitamise kord on kehtestatud kaitseministri 25. veeb-
ruari 2015. a määrusega nr 4 „Õppekulu hüvitamise tingi-
mused, ulatus ja kord“.

MILLISE HARIDUSE JAOKS?

• ühe kõrghariduse omandamiseks (rakenduskõrg- 
haridus, bakalaureuseõpe või magistriõpe)

VÕI

• ühe uue kutse-, ameti- või eriala omandamiseks  
vajalikul koolitusel osalemiseks.

HÜVITAMISE PIIRMÄÄR

Kõrghariduse omandamisel on see 50 eurot ainepunkti 
kohta, täienduskoolituse läbimisel 2250 eurot.

ÕPPEKULU HÜVITAMISE TAOTLEMINE

Kui soovid osaleda täiendus- või ümberõppel, siis esita 
karjäärinõustamise läbiviimiseks ja koolitusplaani koos-
tamiseks kirjalik taotlus toetusteenuste keskusele.

Taotluses esita ees- ja perekonnanimi, isikukood, kon-
taktandmed ning oma arveldusarve number ja panga 
nimi. Samuti kinnita, et oled tutvunud õppekulu hüvi-
tamise tingimustega ja sinu esitatud teave vastab neile 
tingimustele.

Õppekulu hüvitamise eeldus on karjäärinõustamisel 
osalemine ja koolitusplaani koostamine, selleks suu-
natakse sind karjäärinõustamisele, et aidata sind uue 
elukutse jaoks sobivaima haridustee valikul.

Seejärel koostatakse individuaalne koolitusplaan, mille  
alusel hüvitatakse edasine õppekulu.


