
 

Kinnitas Tiiu Aro  

Dora nr 171441  

Tervishoiutöötajate registreerimine 

 

Teenusstandard 

 

 

1. Teenuse vajadus 

 

Vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele1 (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. 

 

2. Sihtgrupp 

 

Sihtgrupp on tervishoiuteenust osutavad arstid, hambaarstid, õed ja ämmaemandad. 

 

3. Registreerimismenetlus 

 

Tervishoiutöötajate riiklikku registrisse kandmist taotlev tervishoiutöötaja, esitab 

Terviseametile registreerimistaotluse, mille vorm on Terviseameti koduleheküljel, 

dokumentide koopiad, mis on tervishoiutöötaja identifitseerimise ja kvalifikatsiooni 

tõendamise aluseks ning Euroopa kutsekaardi olemasolu korral ka andmed Euroopa 

kutsekaardi kohta. Sotsiaalministri 04. aprilli 2007. a määruse nr 42 “Tervishoiutöötajate 

registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu” alusel on 

tervishoiutöötajal kohustus esitada lisaks registreerimistaotlusele järgmiste dokumentide 

koopiad:  

 

koopia isikut tõendavast dokumendist (üldjuhul pass või ID kaart) ja vajadusel koopia 

nimemuutust tõendavast dokumendist (isikuttõendaval dokumendi koopial peab pilt olema 

selge ja tekst loetav); 

 

arstid – Tartu Ülikooli diplom arstiõppe õppekava täitmise ja magistrikraadi andmise kohta; 

             Tartu Ülikooli residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus (selle olemasolul); 

 

hambaarstid – Tartu Ülikooli diplom hambaarstiõppe õppekava täitmise ja magistrikraadi 

andmise kohta; 

Tartu Ülikooli residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus (selle olemasolul); 

 

                                                 
1 Teenusestandardis läbivalt viidatud konkreetsete paragrahvide sõnastuse kontrollimiseks tuleb  viidet linkida ja 

juhinduda hetkel kehtivast redaktsioonist. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/110032011009
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/tervishtootaja_taotluse_vorm.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/13252723
https://www.riigiteataja.ee/akt/13252723
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õed – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli või Kohtla-Järve 

Meditsiinikooli diplom õe põhikoolituse õppekava täitmise kohta; 

 

ämmaemandad – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli diplom 

ämmaemanduse õppekava täitmise kohta. 

 

õde-spetsialistid – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli diplom õe 

erialase koolituse õppekava läbimise kohta (intensiivõendus, kliiniline õendus, 

terviseõendus, vaimse tervise õendus).  

 

Isikud, kes on tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni omandanud Eesti Vabariigis, kuid on enne 

registreerimistaotluse esitamist töötanud välisriigis, peavad lisaks eelpoolnimetatud 

dokumentidele esitama: 

1) tööraamatu, töölepingu või erialal töötamist tõendava muu dokumendi (töökoha 

personaliosakonna poolt väljastatud tõendi erialal töötamise kohta); 

2) tõendi eelmisel asukohamaal tegutsemisõiguse kohta. 

 

Vajadusel on Terviseametil õigus nõuda originaaldokumentide esitamist. 

 

Registreerimistaotlus täita loetavalt eesti keeles, nimi ja perekonnanimi trükitähtedega. Kui 

tervishoiutöötajal on mitu eriala või mitu töökohta, märkida need ühele taotlusele. Andmete 

õigsus kinnitada allkirjaga. 

 

Isik saab taotleda enda kandmist tervishoiutöötajate registrisse erialadel, mis on kinnitatud 

sotsiaalministri 28. novembri 2001.a. määrusega nr 110 “Eriarstiabi erialade loetelu” ja 

sotsiaalministri 11. juuni 2001.a määrusega nr 58 “Õendusabi erialade loetelu” . 

 

Tervishoiutöötaja võib esitada registreerimistaotluse ja nõutavad dokumendid Terviseametile 

isiklikult, saata need postiga aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn 10617 või volitada teist isikut 

lihtkirjaliku volitusega edastama dokumendid Terviseametisse.   

 

Isik, kes on tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni omandanud Euroopa Liidu liikmesriigis, 
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis, esitab Terviseametile 

registreerimistaotluse, isikut tõendava dokumendi, registreerimistaotlusele eelneva viie aasta 

jooksul töötamist tõendava ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide originaalid või 

apostilliga kinnitatud ärakirjad, mis on loetletud sotsiaalministri 30. aprilli 2004 määruses nr 

42 “Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis 

kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise 

kord” ning päritoluriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendi registreerimise ja 

töötamisõiguse kohta. Terviseamet kontrollib esitatud dokumentides sisalduvate andmete 

ehtsust ja teeb registreerimisotsuse kõigi nõutavate dokumentide esitamisest alates ühe kuu 

jooksul (erandjuhtudel, kui on vaja dokumentide täiendavat kontrolli, kolme kuu jooksul).  

Tervishoiutöötaja, kes on kvalifikatsiooni omandanud Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa 

Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis, võib Eestis osutada ajutiselt 

tervishoiuteenuseid ilma registreerimiskohustuseta, kuid esitab sellekohase taotluse 

Terviseametile koos asukohamaa pädeva asutuse tõendi ja kutsekvalifikatsiooni tõendavate 

dokumentidega. Asjaolu, kas tegemist on tervishoiuteenuse ajutise osutamisega, hindab 

Terviseamet. 

 

Muus välisriigis (riik, mis ei kuulu Euroopa Liitu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13212185
https://www.riigiteataja.ee/akt/12819821
https://www.riigiteataja.ee/akt/13252749
https://www.riigiteataja.ee/akt/13252749
https://www.riigiteataja.ee/akt/13252749
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omandatud kvalifikatsiooniga isiku registreerimiseks võrdleb Terviseamet välisriigis 

kvalifikatsiooni omandanud tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni Eestis nõutava 

kvalifikatsiooniga sotsiaalministri 24. novembri 2008.a. määrusega nr 71 “Välisriigis 

omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord”. Terviseamet 

teeb registreerimisotsuse isiku registrisse kandmiseks või mittekandmiseks kolme kuu 

jooksul kõikide nõutavate dokumentide esitamisest (TTKS § 30 lg 2). 

 

Isikut tuvastavad ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid võib esitada eesti, inglise, soome 

või vene keeles. Vajaduse korral on Terviseametil õigus nõuda esitatud dokumentide tõlkeid. 

 

Terviseameti otsusest mitte kanda tervishoiutöötajat tervishoiutöötajate riiklikku registrisse 

teavitatakse taotluse esitajat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.  

 

4. Registreerimistõendi väljastamine  

 

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

allkirja vastu registreerimistõend. Tõendi number on tervishoiutöötaja kood.  

 

5. Muudatustest teatamine  

 

Muudatustest tuleb teatada 30 päeva jooksul avalduse vormis, kus on märgitud muudatuse 

taotleja ees- ja perekonnanimi, tervishoiutöötaja registreerimise kood, registreerimistõendi 

number ja muudatuse tegemise põhjus (füüsilise isiku isikunime või elukohaandmete 

muutmine, kui sellele eelneb muudatus rahvastikuregistris, telefoninumbri või e-posti muutus, 

uus isikut tõendav dokument) ning lisada muudatust tõendava dokumendi koopia (pass või ID 

kaart, nimemuutust tõendav dokument). Töökoha muudatusest teavitab tööandja.  

Nimetatud toimingute eest ei võeta riigilõivu. 

 

6. Tõendi kehtetuks tunnistamine  

 

Terviseamet tunnistab registreerimistõendi kehtetuks, kui tervishoiutöötaja suhtes on 

jõustunud süüdimõistev kohtuotsus, millega on isikult ära võetud kvalifikatsiooni tõendavas 

dokumendis ja registreerimistõendis märgitud erialal tegutsemise õigus. 

 

7. Riigilõivu tasumine 

 

Registreerimist taotlev isik on kohustatud enne registreerimistaotluse esitamist tasuma 

taotluse läbivaatamise eest riigilõivu  riigilõivuseaduse § 289 järgi: 

 

1) kui kutse on omandatud Eestis  – 13,00 eurot; 

2) kui kutse on omandatud välisriigis  – 195,00 eurot. 

 

Enne riigilõivu tasumist palume kontrollida kehtivat riigilõivu määra riigilõivuseadusest!   

 

Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumile kontole: 

 SEB pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) 

 Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) 

 Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X) 

 Nordea pank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) 

 Kohustuslik viitenumber 2900082333 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13252768
https://www.riigiteataja.ee/akt/13252768
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122014006
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014001


 4 

Riigilõivu tasumisel makse selgitusse tuleb märkida toiming ja isik mille eest riigilõiv 

tasutakse.  

 

8. Riigilõivu tagastamine 

 

Riigilõivu tasunud isikul, on õigus taotleda (taotluse vorm on leitav Terviseameti 

koduleheküljel) riigilõivu võtjalt riigilõivu tagastamist riigilõivuseaduse § 15 lg 1 alusel. 

Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv 

tasuti. 

Taotlus esitatakse kirjalikult Terviseametile. Terviseamet teeb otsuse riigilõivu tagastamise 

kohta 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. 

 

9. Kontaktandmed 
 

Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakond  

Paldiski mnt 81, Tallinn  

10617 

 

Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakonna  

vastuvõtuajad: 
 esmaspäeval ja teisipäeval  kell 9.00-12.00  

 kolmapäeval ja neljapäeval kell 14.00-16.00 

 

e-post evi.lindmae@terviseamet.ee tel 650 9847 

erna.mering@terviseamet.ee tel 650 9854 

 

  

Kodulehekülg: www.terviseamet.ee 

 

10. Tagasiside 

 

Teenusstandardit uuendame vastavalt muudatustele õigusaktides.  

Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parendada teenuse kvaliteeti. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014001
mailto:evi.lindmae@terviseamet.ee
mailto:erna.mering@terviseamet.ee
http://www.terviseamet.ee/

