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Tervishoiutöötajate registreerimine: Juhend tervishoiutöötajale 

 

Vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele (TTKS) on Eestis õigus tervishoiuteenuseid osutada 

tervishoiutöötajatel omandatud eriala piirides, mille kohta on väljastatud Terviseameti tõend 

tervishoiutöötajana registreerimise kohta. Tervishoiutöötajad seaduse tähenduses on arst, hambaarst, 

õde ja ämmaemand, kui nad on registreeritud Terviseametis. 

Selleks, et saada tervishoiutöötajana registrisse, on tarvis läbida registreerimismenetlus, mille viib läbi 

Terviseamet. Käesolevast juhendist leiate vastavalt oma kutsele ja selle omandamise riigile  

informatsiooni dokumentide kohta, mille peate menetluse raames Terviseametile esitama. 

Tervishoiutöötajale või tema poolt volitatud isikule (lihtkirjaliku volituse alusel) väljastatakse soovi korral 

allkirja vastu paberkandjal registreerimistõend. Kui te soovite paberkandjal registreerimistõendit, siis 

palun andke sellest ette teada. Tõendi number on tervishoiutöötaja kood.  

Tervishoiutöötaja registreering on alaline (s.t. see ei aegu). 

 

Lisaküsimuste korral palume pöörduda: 

Erna Mering, erna.mering@terviseamet.ee või 6509854. 

Liina Saar, liina.saar@terviseamet.ee või 6509858. 

 

Terviseamet 

Tervishoiuteenuste osakond 

Paldiski mnt 81, Tallinn, 10617 

www.terviseamet.ee  

 

Osakonna vastuvõtuajad: 

• esmaspäeval ja teisipäeval  kell 9.00-12.00  

• kolmapäeval ja neljapäeval kell 14.00-16.00 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/110032011009?leiaKehtiv
mailto:erna.mering@terviseamet.ee
mailto:liina.saar@terviseamet.ee
http://www.terviseamet.ee/
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Arstid, kelle haridus on omandatud Eestis 

 

Registreerimine annab tervishoiutöötajale õiguse osutada tervishoiuteenuseid kvalifikatsiooni tõendavas 

dokumendis ja registreerimisel väljastatavas registreerimistõendis märgitud kutse või eriala piirides. 

Terviseamet teeb registreerimise või registreerimisest keeldumise otsuse ühe kuu jooksul alates kõigi 

vajalike dokumentide laekumisest. 

Kui teie kvalifikatsiooni tõendava dokumendi on väljastanud Tartu Ülikool (varasemalt Tartu Riiklik 

Ülikool), siis palun esitage koopiad järgnevatest dokumentidest: 

 

Arstid: 

o Täidetud ja allkirjastatud taotlus; 

o Diplom; 

o Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba); 

o Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta; 

 

Eriarstid: 

o Täidetud ja allkirjastatud taotlus; 

o Residentuuri lõputunnistus; 

o Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba); 

o Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta; 

 

Kui teie haridus on omandatud rohkem kui viis (5) aastat tagasi, siis: 

o Kui te olete oma kutsel/erialal registreeritud ja töötanud välismaal, siis palun tooge tõend 

töötamise kohta (nt tööandja poolt väljastatud tõend töösuhte alguse ja lõpu kuupäevadega või 

tööraamat); 

o Kui te ei ole kutsel/erialal töötanud1 viimase viie aasta jooksul, siis peate sooritama sobivustesti 

Tartu Ülikoolis, sinna suunab teid Terviseamet; Sobivustesti tasu kohta leiate infot ülikooli 

kodulehelt. 

 

Terviseametis tervishoiutöötajana registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu: 

kui kutse on omandatud Eestis – 13 eurot (Riigilõivuseadus, § 289); 

                                                           

1 Terviseameti jaoks on oluline, et oleksite töötanud oma kutsel/erialal vähemalt kolm järjestikust aastat taotlusele 
eelneva viie aasta jooksul; 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/Tervishoiutootaja_taotluse_vorm.doc
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/Tervishoiutootaja_taotluse_vorm.doc
https://meditsiiniteadused.ut.ee/et/sobivustesti-tasu
https://meditsiiniteadused.ut.ee/et/sobivustesti-tasu
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017111?leiaKehtiv


4 

 

Saaja: Rahandusministeerium 

Kohustuslik viitenumber 2900082333 

 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse. 

 

•             SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) 
•             Swedbank          EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) 
•             Danske Bank     EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X) 
•             Nordea pank     EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) 

 

Õed, kelle haridus on omandatud Eestis 

 

Registreerimine annab tervishoiutöötajale õiguse osutada tervishoiuteenuseid kvalifikatsiooni tõendavas 

dokumendis ja registreerimisel väljastatavas registreerimistõendis märgitud kutse või eriala piirides.  

Terviseamet teeb registreerimise või registreerimisest keeldumise otsuse ühe kuu jooksul alates kõigi 

vajalike dokumentide laekumisest. 

Kui teie kvalifikatsiooni tõendava dokumendi on väljastanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (end. Tallinna 

Meditsiinikool või Kohtla-Järve Meditsiinikool) või Tartu Tervishoiu Kõrgkool (end. Tartu Meditsiinikool),  

siis palun esitage koopiad järgnevatest dokumentidest: 

 

Õed: 

o Täidetud ja allkirjastatud taotlus; 

o Diplom; 

o Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba); 

o Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta; 

 

Õde-spetsialistid2: 

o Täidetud ja allkirjastatud taotlus; 

o Diplom ja diplomi lisa eesti keelne osa (akadeemiline õiend); 

o Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba); 

o Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta; 

                                                           

2 Õendusabi erialad on: 1) intensiivõendus; 2) kliiniline õendus; 3) terviseõendus; 4) vaimse tervise õendus; Alus: 
sotsiaalministri 11.06.2001 määrus nr 58, Õendusabi erialade loetelu. 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/Tervishoiutootaja_taotluse_vorm.doc
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/Tervishoiutootaja_taotluse_vorm.doc
https://www.riigiteataja.ee/akt/12819821?leiaKehtiv


5 

 

 

 

Terviseametis tervishoiutöötajana registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu: 

kui kutse on omandatud Eestis – 13 eurot (Riigilõivuseadus, § 289); 

Saaja: Rahandusministeerium 

Kohustuslik viitenumber 2900082333 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse. 

•             SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) 
•             Swedbank          EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) 
•             Danske Bank     EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X) 
•             Nordea pank     EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) 
 

Ämmaemandad, kelle haridus on omandatud Eestis 

Registreerimine annab tervishoiutöötajale õiguse osutada tervishoiuteenuseid kvalifikatsiooni tõendavas 

dokumendis ja registreerimisel väljastatavas registreerimistõendis märgitud kutse või eriala piirides. 

Ämmaemandana võite taotleda enda registreerimist nii ämmaemandana kui ka õena.  

Terviseamet teeb registreerimise või registreerimisest keeldumise otsuse ühe kuu jooksul alates kõigi 

vajalike dokumentide laekumisest. 

 

Kui teie kvalifikatsiooni tõendava dokumendi on väljastanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (end. Tallinna 

Meditsiinikool) või Tartu Tervishoiu Kõrgkool (end. Tartu Meditsiinikool), siis palun esitage koopiad 

järgnevatest dokumentidest: 

o Täidetud ja allkirjastatud taotlus; 

o Diplom; 

o Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba); 

o Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta; 

Kui te soovite registreerida end nii ämmaemandana kui õena, siis palun märkige taotlusel mõlemad 

lahtrid. 

 

Kui teie haridus on omandatud rohkem kui viis (5) aastat tagasi, siis: 

o Kui te olete oma kutsel/erialal registreeritud ja töötanud välismaal, siis palun tooge tõend 

töötamise kohta (nt tööandja poolt väljastatud tõend töösuhte alguse ja lõpu kuupäevadega või 

tööraamat); 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017111?leiaKehtiv
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/Tervishoiutootaja_taotluse_vorm.doc
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o Kui te ei ole kutsel/erialal töötanud3 viimase viie aasta jooksul, siis peate sooritama teooria- ja 

praktikaeksami Tallinna või Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Infot eksami kohta leiate nt Tallinna 

Tervishoiu Kõrgkooli kodulehelt.  

 

Eksami sooritamiseks pöörduge palun omal valikul: 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - Marina Kopti, õppejõud-assistent, marina.kopti@ttk.ee, 671 1704 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool - Reet Urban, õppejõud-dotsent, reeturban@nooruse.ee või 737 0237  

Eksami eduka sooritamise korral edastab kõrgkool kinnituse Terviseametile.  

 

Terviseametis tervishoiutöötajana registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu: 

kui kutse on omandatud Eestis – 13 eurot (Riigilõivuseadus, § 289); 

Saaja: Rahandusministeerium 

Kohustuslik viitenumber 2900082333 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse. 

•             SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) 

•             Swedbank          EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) 

•             Danske Bank     EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X) 

•             Nordea pank     EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) 

 

Kui te soovite end registreerida nii ämmaemandana kui ka õena, siis palun tasuge riigilõiv mõlema taotluse 

eest (kokku 26€). 

 

Arstid, kelle haridus on omandatud Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas või 

Šveitsis 

Registreerimine annab tervishoiutöötajale õiguse osutada tervishoiuteenuseid kvalifikatsiooni tõendavas 

dokumendis ja registreerimisel väljastatavas registreerimistõendis märgitud kutse või eriala piirides. 

Terviseamet teeb registreerimisotsuse kahe kuu jooksul kõigi ettenähtud dokumentide esitamisest 

arvates, vajadusel on Terviseametil õigus registreerimisotsuse tegemise tähtaega pikendada kolme kuuni. 

 

 

                                                           

3 Terviseameti jaoks on oluline, et oleksite töötanud oma kutsel/erialal vähemalt kolm järjestikust aastat taotlusele 
eelneva viie aasta jooksul; 

http://ttk.ee/et/%C3%B5e-v%C3%B5i-%C3%A4mmaemanda-teooria-ja-praktikaeksami-sooritamise-juhend-tallinna-tervishoiu-k%C3%B5rgkoolis
http://ttk.ee/et
mailto:marina.kopti@ttk.ee
https://www.nooruse.ee/et
mailto:reeturban@nooruse.ee
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017111?leiaKehtiv
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Arstid: 

o Täidetud ja allkirjastatud taotlus. Taotlus inglise keeles; 

o Kvalifikatsiooni tõendav dokument, mis sisaldub selles nimekirjas*; Dokument peab olema 

tõlgitud eesti keelde ja notariaalselt kinnitatud; 

o Isikut tõendav dokument; 

o Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta; 

 

Eriarstid: 

o Täidetud ja allkirjastatud taotlus. Taotlus inglise keeles; 

o Kvalifikatsiooni tõendav dokument, mis sisaldub selles nimekirjas*; Dokument peab olema 

tõlgitud eesti keelde ja notariaalselt kinnitatud. 

JA 

o Kvalifikatsiooni tõendav dokument, mis sisaldub selles nimekirjas*; Dokument peab olema 

tõlgitud eesti keelde ja notariaalselt kinnitatud. 

o Isikut tõendav dokument; 

o Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta; 

 

*Kui teie kvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus erineb viidatud nimekirjas olevast, siis  palun tooge 

pädeva organi tõend, mis kinnitab, et dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või 

Šveits käsitab seda viidatud nimekirjas loetletud diplomiga samaväärsena (kutsekvalifikatsiooni 

tunnustamise tõend ehk Certificate of Current Professional Status).  

 

Terviseametis tervishoiutöötajana registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu: 

kui kutse on omandatud välismaal – 195 eurot (Riigilõivuseadus, § 289); 

Saaja: Rahandusministeerium 

Kohustuslik viitenumber 2900082333 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse. 

•             SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) 

•             Swedbank          EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) 

•             Danske Bank     EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X) 

•             Nordea pank     EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) 

 

 

 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/Tervishoiutootaja_taotluse_vorm.doc
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/registration_application.doc
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/1201/6003/Horvaatia_nr_42_lisa_1.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/Tervishoiutootaja_taotluse_vorm.doc
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/registration_application.doc
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/1201/6003/Horvaatia_nr_42_lisa_1.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/1201/6003/Horvaatia_nr_42_lisa_2.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017111?leiaKehtiv
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Õed, kelle haridus on omandatud Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas või 

Šveitsis 

 

Registreerimine annab tervishoiutöötajale õiguse osutada tervishoiuteenuseid kvalifikatsiooni tõendavas 

dokumendis ja registreerimisel väljastatavas registreerimistõendis märgitud kutse või eriala piirides.  

Terviseamet teeb registreerimisotsuse kahe kuu jooksul kõigi ettenähtud dokumentide esitamisest 

arvates, vajadusel on Terviseametil õigus registreerimisotsuse tegemise tähtaega pikendada kolme kuuni. 

 

Õed: 

o Täidetud ja allkirjastatud taotlus. Taotlus inglise keeles; 

o Kvalifikatsiooni tõendav dokument, mis sisaldub selles nimekirjas*; Dokument peab olema 

tõlgitud eesti keelde ja notariaalselt kinnitatud. 

o Isikut tõendav dokument; 

o Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta; 

 

*Kui teie kvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus erineb viidatud nimekirjas olevast, siis  palun tooge 

pädeva organi tõend, mis kinnitab, et dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või 

Šveits käsitab seda viidatud nimekirjas loetletud diplomiga samaväärsena (kutsekvalifikatsiooni 

tunnustamise tõend ehk Certificate of Current Professional Status).  

 

Terviseametis tervishoiutöötajana registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu: 

kui kutse on omandatud välismaal – 195 eurot (Riigilõivuseadus, § 289); 

Saaja: Rahandusministeerium 

Kohustuslik viitenumber 2900082333 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse. 

 

•             SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) 

•             Swedbank          EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) 

•             Danske Bank     EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X) 

•             Nordea pank     EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) 

 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/Tervishoiutootaja_taotluse_vorm.doc
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/registration_application.doc
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/1201/6003/Horvaatia_nr_42_lisa_5.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017111?leiaKehtiv
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Ämmaemandad, kelle haridus on omandatud Euroopa Liidus, Euroopa 

Majanduspiirkonnas või Šveitsis 

 

Registreerimine annab tervishoiutöötajale õiguse osutada tervishoiuteenuseid kvalifikatsiooni tõendavas 

dokumendis ja registreerimisel väljastatavas registreerimistõendis märgitud kutse või eriala piirides.  

Terviseamet teeb registreerimisotsuse kahe kuu jooksul kõigi ettenähtud dokumentide esitamisest 

arvates, vajadusel on Terviseametil õigus registreerimisotsuse tegemise tähtaega pikendada kolme kuuni. 

 

Ämmaemandad: 

o Täidetud ja allkirjastatud taotlus. Taotlus inglise keeles; 

o Kvalifikatsiooni tõendav dokument, mis sisaldub selles nimekirjas*; Dokument peab olema 

tõlgitud eesti keelde ja notariaalselt kinnitatud. 

o Isikut tõendav dokument; 

o Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta; 

 

*Kui teie kvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus erineb viidatud nimekirjas olevast, siis  palun tooge 

pädeva organi tõend, mis kinnitab, et dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või 

Šveits käsitab seda viidatud nimekirjas loetletud diplomiga samaväärsena (kutsekvalifikatsiooni 

tunnustamise tõend ehk Certificate of Current Professional Status).  

 

 

Terviseametis tervishoiutöötajana registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu: 

kui kutse on omandatud välismaal – 195 eurot (Riigilõivuseadus, § 289); 

Saaja: Rahandusministeerium 

Kohustuslik viitenumber 2900082333 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse. 

•             SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) 

•             Swedbank          EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) 

•             Danske Bank     EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X) 

•             Nordea pank     EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) 

 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/Tervishoiutootaja_taotluse_vorm.doc
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/registration_application.doc
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/1201/6003/Horvaatia_nr_42_lisa_6.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017111?leiaKehtiv
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Arstid, kelle haridus on omandatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja Šveitsi 

Registreerimine annab tervishoiutöötajale õiguse osutada tervishoiuteenuseid kvalifikatsiooni tõendavas 

dokumendis ja registreerimisel väljastatavas registreerimistõendis märgitud kutse või eriala piirides. 

Terviseamet teeb registreerimisotsuse kolme kuu jooksul kõigi ettenähtud dokumentide esitamisest 

arvates. 

 

Arstid: 

o Täidetud ja allkirjastatud taotlus. Taotlus inglise keeles; 

o Notariaalselt kinnitatud ja eesti keelde tõlgitud diplom ja diplomi lisa; 

o Tõend, et olete töötanud arstina vähemalt kolmel järjestikusel aastal taotluse esitamisele eelneva 

viie aasta jooksul (nt tööandja tõend töösuhte alguse ja lõpu kuupäevade ning ametikoha 

nimetusega või tööraamat – tõlgitud notariaalselt eesti keelde); 

o Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba); 

o Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta; 

o Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang teie hariduse vastavusele Eesti haridussüsteemis; 

o Kui te olete eelnevalt registreeritud mõnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna 

liikmesriigis või Šveitsis, siis palun tooge selle riigi pädevalt asutuselt kutsekvalifikatsiooni 

tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status). 

 

Eriarstid: 

o Täidetud ja allkirjastatud taotlus. Taotlus inglise keeles; 

o Notariaalselt kinnitatud ja eesti keelde tõlgitud diplom ja diplomi lisa arstiõppe lõpetamise 

kohta*; 

o Notariaalselt kinnitatud ja eesti keelde tõlgitud residentuuri lõputunnistus või muu erialaõppe 

lõputunnistus, kus sisaldub ka õppe pikkus ja sisu; 

o Tõend, et olete töötanud eriarstina vähemalt kolmel järjestikusel aastal taotluse esitamisele 

eelneva viie aasta jooksul (nt tööandja tõend töösuhte alguse ja lõpu kuupäevade ning ametikoha 

nimetusega või tööraamat – notariaalselt eesti keelde tõlgitud); 

o Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba); 

o Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta – 

notariaalselt eesti keelde tõlgitud; 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/Tervishoiutootaja_taotluse_vorm.doc
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/registration_application.doc
http://adm.archimedes.ee/enic/kontaktid/
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/Tervishoiutootaja_taotluse_vorm.doc
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/registration_application.doc
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Kui te olete eelnevalt registreeritud mõnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või 

Šveitsis, siis palun tooge selle riigi pädevalt asutuselt kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate 

of Current Professional Status). 

 

Kui te ei ole töötanud oma kutsealal/erialal vähemalt kolm järjestikust aastat taotluse esitamisele eelneva 

viie aasta jooksul, siis peate sooritama sobivustesti Tartu Ülikoolis (Terviseameti otsuse alusel). 

 

Kui teie kutsekvalifikatsioon ei vasta Eestis nõutavale, siis saate registreerimisest keeldumise otsuse. 

 

Terviseametis tervishoiutöötajana registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu: 

kui kutse on omandatud välismaal – 195 eurot (Riigilõivuseadus, § 289); 

Saaja: Rahandusministeerium 

Kohustuslik viitenumber 2900082333 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse. 

•             SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) 

•             Swedbank          EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) 

•             Danske Bank     EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X) 

•             Nordea pank     EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) 

 

Õed, kelle haridus on omandatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja Šveitsi 

 

Registreerimine annab tervishoiutöötajale õiguse osutada tervishoiuteenuseid kvalifikatsiooni tõendavas 

dokumendis ja registreerimisel väljastatavas registreerimistõendis märgitud kutse või eriala piirides. 

Terviseamet teeb registreerimisotsuse kolme kuu jooksul kõigi ettenähtud dokumentide esitamisest 

arvates. 

 

Õed: 

o Täidetud ja allkirjastatud taotlus. Taotlus inglise keeles; 

o Notariaalselt kinnitatud ja eesti keelde tõlgitud diplom ja diplomi lisa; 

o Tõend, et olete töötanud õena vähemalt kolmel järjestikusel aastal taotluse esitamisele eelneva 

viie aasta jooksul (nt tööandja tõend töösuhte alguse ja lõpu kuupäevade ning ametikoha 

nimetusega või tööraamat – notariaalselt eesti keelde tõlgitud); 

o Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang teie hariduse vastavusele Eesti haridussüsteemis; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017111?leiaKehtiv
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/Tervishoiutootaja_taotluse_vorm.doc
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/registration_application.doc
http://adm.archimedes.ee/enic/kontaktid/
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o Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba); 

o Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta, 

notariaalselt eesti keelde tõlgitud; 

Kui te olete eelnevalt registreeritud mõnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või 

Šveitsis, siis palun tooge selle riigi pädevalt asutuselt kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate 

of Current Professional Status). 

 

Kui te ei ole töötanud oma kutsealal/erialal vähemalt kolm järjestikust aastat taotluse esitamisele eelneva 

viie aasta jooksul, siis peate sooritama sobivustesti omal valikul kas Tallinna või Tartu Tervishoiu 

Kõrgkoolis (Terviseameti otsuse alusel). 

! Kui teie kutsekvalifikatsioon ei vasta Eestis nõutule (nt teie õpe ei vasta rakenduskõrghariduse tasemele, 

on omandatud põhihariduse baasilt või lühem kui 3,5 aastat), siis ei saa teid registreerida õena 

tervishoiutöötajate riiklikus registris. 

 

Terviseametis tervishoiutöötajana registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu: 

kui kutse on omandatud välismaal – 195 eurot (Riigilõivuseadus, § 289); 

Saaja: Rahandusministeerium 

Kohustuslik viitenumber 2900082333 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse. 

•             SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) 

•             Swedbank          EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) 

•             Danske Bank     EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X) 

•             Nordea pank     EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) 

 

 

Ämmaemandad, kelle haridus on omandatud väljaspool Euroopa 

Majanduspiirkonda ja Šveitsi 

 

Registreerimine annab tervishoiutöötajale õiguse osutada tervishoiuteenuseid kvalifikatsiooni tõendavas 

dokumendis ja registreerimisel väljastatavas registreerimistõendis märgitud kutse või eriala piirides. 

Terviseamet teeb registreerimisotsuse kolme kuu jooksul kõigi ettenähtud dokumentide esitamisest 

arvates. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017111?leiaKehtiv
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Ämmaemandad: 

o Täidetud ja allkirjastatud taotlus. Taotlus inglise keeles; 

o Notariaalselt kinnitatud ja eesti keelde tõlgitud diplom ja diplomi lisa; 

o Tõend, et olete töötanud ämmaemandana vähemalt kolmel järjestikusel aastal taotluse 

esitamisele eelneva viie aasta jooksul (nt tööandja tõend töösuhte alguse ja lõpu kuupäevade ning 

ametikoha nimetusega või tööraamat – notariaalselt eesti keelde tõlgitud); 

o Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang teie hariduse vastavusele Eesti haridussüsteemis; 

o Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba); 

o Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta*; 

Kui te olete eelnevalt registreeritud mõnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või 

Šveitsis, siis palun tooge selle riigi pädevalt asutuselt kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate 

of Current Professional Status). 

 

Kui te ei ole töötanud oma kutsealal/erialal vähemalt kolm järjestikust aastat taotluse esitamisele eelneva 

viie aasta jooksul, siis peate sooritama sobivustesti omal valikul kas Tallinna või Tartu Tervishoiu 

Kõrgkoolis (Terviseameti otsuse alusel). 

 

Kui teie kutsekvalifikatsioon ei vasta Eestis nõutule (nt teie õpe ei vasta rakenduskõrghariduse tasemele, 

on omandatud põhihariduse baasilt), siis ei saa teid registreerida ämmaemandana tervishoiutöötajate 

riiklikus registris. 

 

Terviseametis tervishoiutöötajana registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu: 

kui kutse on omandatud välismaal – 195 eurot (Riigilõivuseadus, § 289); 

Saaja: Rahandusministeerium 

Kohustuslik viitenumber 2900082333 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse. 

•             SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) 

•             Swedbank          EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) 

•             Danske Bank     EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X) 

•             Nordea pank     EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) 

 

 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/Tervishoiutootaja_taotluse_vorm.doc
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/registration_application.doc
http://adm.archimedes.ee/enic/kontaktid/
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017111?leiaKehtiv

