
TAGATISED
VETERANILE JA 

TEMA PERELE

KÜSIMUSTE KORRAL ANNAB LISAINFORMATSIOONI  
kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskus

Toetusteenuste keskus asub Lõkke 4, Tallinn (5. korrus).
tel 717 4963
e-post toetusteenused@mil.ee
ööpäevaringne info- ja abitelefon 512 7307

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
kaitseväe kaplaniteenistus  tel 717 1019
e-post kaplanid@mil.ee

2. PSÜHHOLOOGIATEENISTUS
kaitseväe psühholoogiateenistus tel 717 4972
e-post psuhholoogid@mil.ee

3. SOTSIAALTEENISTUS
kaitseväe sotsiaalteenistus  tel 717 4964
e-post sotsiaaltootajad@mil.ee

4. TUGIKESKUS
ööpäevaringne info- ja abitelefon tel 512 7307
e-post toetusteenused@mil.ee

5. TEENUSKESKUS
e-post veteran@mil.ee  tel 717 4975

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



Infovoldik annab lühiülevaate tagatistest, mida kaitse-
vägi sinule ja sinu perele pakub. Kaitseväe välisveebil 
(www.mil.ee/et/veteran/tagatised-veteranidele) on ta-
gatiste taotlemise kord ja kontaktandmed, kellega va-
jadusel saab ühendust võtta.

TEGEVVÄELASE MISSIOONIEELNE JA -JÄRGNE 
PSÜHHOSOTSIAALNE ETTEVALMISTUS

Rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile suundumisel 
tagatakse sinule missioonieelselt ja -järgselt psühho- 
sotsiaalne ettevalmistus, millega luuakse eeldused 
paremaks toimetulekuks võimalikes kriitilistes olukor-
dades.

TEABEPÄEVAD MISSIOONIPEREDELE

Rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile suundumi-
sel, sinu perekonna missioonieelse, -aegse ja -järgse 
valmisoleku toetamiseks korraldatakse Eesti eri piirkon-
dades teabepäevi, kus jagatakse teavet missioonipiir-
konnas teeniva tegevväelase toetamise võimalustest 
ning informeeritakse psühhosotsiaalsete probleemide 
lahendusteedest.

INTERNETIFOORUM MISSIOONIPEREDELE

Internetifoorum missiooniperedele on internetikeskkond 
rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile suundunud 
tegevväelase perekonna toetamiseks missiooni ajal. 
Perekondadele antakse vajadusel jooksvat tagasisidet 
missioonipiirkonnas toimuvast, jagatakse infot mis-
sioonipiirkonda pakkide saatmise võimalustest ning 
perekondadel on võimalus suhelda nii üksteisega kui ka 
kaitseväe esindajatega kinnise internetifoorumi kaudu.

ÖÖPÄEVARINGNE INFO- JA ABITELEFON

Kriisinõustamiseks ning info ja abi saamiseks on avatud  
ööpäevaringne info- ja abitelefon (512 7307).  
Ära jää oma murega üksi – küsi abi!

HEAOLUPROGRAMM MISSIOONIL VIIBIVALE 
VETERANILE

Missioonipiirkonnas teenimisel tagatakse sinule side 
kodustega, interneti kasutamine, sportimisvõimalused 
ja muu meelelahutus, nt suurematele üksustele on kor-
raldatud Eesti artistide kontserte missioonipiirkonnas.

Tähtsamatel pühadel saadab kaitsevägi veteranide toe-
tamiseks missioonipiirkondadesse pakke. Heaoluprog-
rammi eesmärk on tagada isikkoosseisu vaimne tervis, 
motivatsioon ja heaolu võitlusvõime säilitamiseks.

PAKKIDE SAATMINE MISSIOONIPIIRKONDA

Kui sa osaled rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, on 
sinu perel ja lähedastel võimalus saata sulle missiooni-
piirkonda kaitseväe kaudu tasuta pakk.

SPAATEENUS MISSIOONILT NAASNUD  
VETERANILE

Kui sa naased rahvusvaheliselt sõjaliselt operatsioonilt, 
tagatakse sinu pere missioonijärgse kohanemise soo-
dustamiseks kolme kuu jooksul pärast missiooni kahe-
ööpäevane taastus- ja lõõgastusperiood koos perega 
spaa- ja tervisekeskuses.

ELUASEMELAENU KÄENDUS SIHTASUTUSE 
KREDEX VAHENDUSEL

Sul on võimalus saada eluasemelaenu käendust siht-
asutuse KredEx vahendusel. Eluasemelaenu käendus 
on mõeldud sinule, kui soovid võtta laenu uue eluaseme 
ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vä-
hendada oma esmase sissemakse kohustust.

TÄIENDUS- JA ÜMBERÕPPEKULU  
HÜVITAMINE VETERANILE (ETTEVALMISTUS 
TSIVIILKARJÄÄRIKS)

Tegevteenistusest lahkumisel tagatakse sulle tsiviil-
karjääriks ettevalmistus tegevteenistuses olles vasta-
valt karjäärinõustamisel koostatud täiend- ja ümber- 
õppeplaanile. Sulle hüvitatakse ühe kõrghariduse ast-
me (rakenduskõrgharidus, bakalaureuse- või magistri- 
kraad) või ühe kutse-, ameti- või erialakoolitusel osale-
mise õppekulu piirmäära ulatuses.

TEGEVTEENISTUSPENSIONI SUURENDAMINE 
RAHVUSVAHELISEL SÕJALISEL OPERATSIOONIL 
OSALEMISE EEST

Tegevteenistuspensioni suuruse arvutamisel või ümber- 
arvutamisel suurendatakse igal rahvusvahelisel sõjalisel 
operatsioonil osalemise eest sinu tegevteenistuspen-
sioni 1% võrra.

KAPLANITE OSUTATAVAD TEENUSED

Sinul on võimalus pöörduda kaitseväe kaplani poole, kelle 
kaudu võib saada järgnevaid teenuseid: religiooniõpetust, 
usutalitusi, abielu registreerimist, hingehoidu ja pihti.

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

Sinul on võimalus pöörduda kaitseväe psühholoogi poo-
le, kes on valmis osutama psühholoogilise nõustamise 
teenust ja abi.

SOTSIAALNÕUSTAMINE

Sinul on võimalus saada vajalikku nõuannet ja toetust 
sotsiaalnõustamise näol, mille eesmärk on sotsiaalsete 
probleemide tekkimist ennetada ning abistada juba tek-
kinud probleemide lahendamisel.


