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Kontrollkäik Staabi- ja sidepataljoni 

 

 

Lugupeetud major Innos 

 

 

10.09.2015 toimus õiguskantsleri nõunike etteteatatud kontrollkäik Staabi- ja sidepataljoni 

(edaspidi pataljon). Kontrollkäigul vestlesid nõunikud kokku 23 pataljonis viibiva ajateenijaga. 

 

Meditsiiniabi kättesaadavus 
 

Ajateenijad pidasid arstiabi kättesaadavust pataljonis heaks. Kel on vajadus meedikut külastada, 

saab vastuvõtule üldjuhul mõistliku aja jooksul. Samas väideti, et ajateenijatest jaoülemad on 

vahel ebamõistlikult takistanud arsti juurde pääsemist. Takistusi seatavat siis, kui jaoülem arvab, 

et ajateenija soovib liiga sagedasti arsti juurde saada.  

 

Ebamõistlikuks võib pidada takistusi, mis ei tulene otseselt meditsiinipersonali võimekusest 

ajateenijaid vastu võtta.  

 

Vastuvõtt võib põhjendatult viibida näiteks juhul, kui vastuvõtule soovib pääseda tavapärasest 

rohkem ajateenijaid. Samuti ei saa pidada ebamõistlikuks viivitust, mis tekib seetõttu, et 

laatsaretis on ajateenijate vastuvõtuajad rühma kaupa määratud vmt. 

 

Palun pataljonil tagada, et ülemad ei takistaks ajateenijatel ebamõistlikult arsti juurde pääsemist. 

 

Mobiiltelefonide hoiule võtmine 
 

Ajateenijad väitsid, et aeg-ajalt on ülemad hoiule võtnud nende mobiiltelefone. Hoiule võtmise 

toob kaasa telefoni valel ajal kasutamine/laadimine või vales kohas (mitte sõdurikapis) 

hoidmine. Ajateenijate sõnul tuleb telefoni tagasi saamiseks kirjutada nt luuletus, teha füüsilisi 

harjutusi (kätekõverdusi või kükke) vmt. 

 

Õiguskantsler on mitmel juhul juhtinud pataljonide tähelepanu sellele, et ajateenijate 

mobiiltelefonide hoiule võtmine ei ole kehtiva õigusega kooskõlas (viimati 16.07.2015 toimunud 

Pioneeripataljoni kontrollkäigu kokkuvõttes). Soovitan pataljonil lõpetada ajateenijate 

mobiiltelefonide hoiule võtmine ning rakendada meetmeid, et telefonide õigusvastast hoiustamist 

edaspidi ei toimuks.  
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Kaitseväeteenistuse seaduse (KVTS) § 49 lõike 5 järgi on ajateenijale lubatud isiklike side- ja 

elektroonikavahendite kasutamine, kui see ei sea ohtu teda ega teisi isikuid ja ei takista 

sõjaväelise väljaõppe läbiviimist ega teenistusülesannete täitmist.  

 

KVTS § 49 lõike 6 järgi on ajateenistuses keelatud asjad, mis ohustavad inimese julgeolekut, 

sobivad vara kahjustamiseks või võivad ohustada Kaitseväe julgeolekut. Ajateenija isiklikud 

asjad, mille omamine on ajateenistuses keelatud, kuid mille omamine väljaspool teenistustust 

keelatud ei ole, võetakse hoiule (KVTS § 49 lõiked 6 ja 7). 

 

Kehtiva õiguse järgi on võimalik hoiule võtta üksnes ajateenistuses keelatud asju. Keelatud 

asjade loetelu tuleneb kaitseministri 17.12.2012 määrusest nr 18 „Ajateenistusse asumisel 

kaasavõetavate ja ajateenistuses nõutavate dokumentide ning esemete loetelu, ajateenistuses 

keelatud asjade loetelu, keelatud asjade hoidmise, tagastamise ja hävitamise kord ning 

hävitamisakti vorm“. Mobiiltelefoni keelatud asjade loetelus ei ole, seega on mobiiltelefon 

ajateenijale teenistuses lubatud ning seda hoiule võtta ei tohi. Seda isegi juhul, kui isik kasutab 

telefoni keelatud ajal või kohas.  

 

Palun andke hiljemalt k.a 11. detsembril teada, milliseid samme kavatsete astuda soovituste 

täitmiseks. 

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Teadmiseks: Kaitseväe Peastaap (mil@mil.ee)  

  Kaitseväe peainspektor (peainspektor@mil.ee)  
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