
Juhised tervishoiuteenuse osutajatele Ukraina sõjapõgenike lõimimiseks Eesti 
tervishoiusüsteemi 30.03.2022 seisuga 
Toetame Ukraina päritolu tervishoiutöötajate integreerimist ja nende aitamist Eestis ja EL-is nõutud 

kvalifikatsioonini jõudmisel. Seega tuleb arvestada hetkel käesolevaga: 

• Ukraina tervishoiutöötajad ei saa Eestis jätkata automaatselt töötamist tervishoiutöötajatena. 

• Eesti ühiskonda ja tervishoiusüsteemi sisseelamiseks saab alustada tervishoiusüsteemis 

erinevatel toetavatel ametikohtadel (tugiisik, tõlk jne). 

• Eesti keele õppega tuleb alustada esimesel võimalusel. Keeleõppes osalemine on eelduseks 

Terviseametis tervishoiutöötajaks registreerimise protsessis. 

• Olles alustanud keeleõpet saavad arstid ja hambaarstid taotleda registreerimist erialata arstina, 

läbides nõutava tööpraktika ja teooriaeksami. Üle viie aasta tagasi lõpetanu peab tõendama 

lisaks kvalifikatsioonile ka töökogemust. Eriarsti kvalifikatsiooni saamiseks on vajalik läbida 

Eestis residentuur. 

• Õed  ja ämmaemandad ei saa jätkata Eestis töötamist õe/ämmaemanda ametikohal kuna 

Ukraina vastav õpe on lühem kui Euroopa Liidus. Koostöös tervishoiu kõrgkoolidega on 

väljatöötamisel õppeprogramm õe kvalifikatsiooni omandamiseks. 

• Proviisorite ja farmatseutide puhul hindab Terviseamet kvalifikatsiooni ja varasema 

töökogemuse põhjal, millistel tingimustel inimene registrisse pääseb või tuleb teha sobivustest. 

Sõjapõgenik saab alustada Eesti tervishoius toetavatel ametikohtadel  
Kui Ukraina sõjapõgenik soovib asuda tööle Eestis tuleb tal esmalt taotleda ajutine kaitse ja elamisluba. 

Kui tal ei ole kohe sobivat tööandjat, siis saab ta registreerida end töötuna majutuskohale või püsivale 

elukohale lähimas töötukassa büroos. Töötukassa kaudu on võimalik saada erinevaid toetavaid 

teenuseid (nt keeleõpet).  

Terviseamet ja töötukassa aitavad tööandjatel saada ülevaate inimese kvalifikatsioonist ja juhendavad 
tööotsijat  ja tööandjat kogu protsessis. 
Töötukassal on olemas veebilehed Ukraina sõjapõgenikele suunatud üldinfoga, töökuulutuste 
portaaliga ja iseseisva keeleõppe võimalustega. 
 
Tööpakkumised Ukraina sõjapõgenikele saab sisestada töötukassa portaalidesse:  

- töötukassa töövahendusportaali, mis võimaldab sobivaid kandidaate otsida töötukassa 
keskkonnast  

- ja töötukassa avatud Ukraina tööde portaali, mis võimaldab tõlkemoodul abil tõlkida 
kuulutused inglise ja vene keelde. Vajadusel saab tööandja portaalide kasutamisel tuge oma 
piirkonna töötukassa tööandjate konsultandilt.  

 
Töötukassa portaalidesse palume sisestada tööpakkumised toetavatest ametikohtadest tervishoiu 
valdkonnas (nt meditsiinilist tausta omava tugiisikuna patsiendile, tõlgina jm), lisades lisainfosse, et 
tööpakkumine on sobilik ka Ukraina taustaga sõjapõgenikele.  
Töötukassa pakub tööandjale toetusi töötaja eesti keele oskuse arendamiseks.  
Täpsem info tööandjatele: koolitustoetus@tootukassa.ee  
 

Sõjapõgenik  soovib alustada tööd tervishoiutöötajana 
Eestis tervishoiuteenuse osutajana juures tervishoiutöötajana (arstina, hambaarstina, õena, 
ämmaemandana) töötamiseks peavad kolmandate riikide haridusega tervishoiutöötajad olema 
registreeritud Terviseametis. Terviseamet kontrollib inimese haridust ja/või töötamist tõendavaid 
dokumente ja hariduse vastavust Eesti nõuetele ja juhendab sellel teekonnal. Seejärel suunatakse 
väljaspool EL-i hariduse omandanud inimene vastavuseksamile, mis koosneb tööpraktikast ja 
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eestikeelsest teooria eksamist. Tööpraktikal olija on tervishoiuteenuse osutamisel osaleja ja saab 
tegutseda tervishoiuteenuse osutamisel juhendaja juhendamisel ja vastutusel. 
 
Registrisse kandmine ja sellele eelnenud tööpraktika ja teooriaeksami läbimine tõendab, et  
tervishoiutöötaja kvalifikatsioon vastab nõuetele, ta tunneb Eesti tervishoiusüsteemi ja IT-lahendusi  
ning oskab vajalikul tasemel keelt ka eesti keeles teenuse pakkumiseks.  
 
Kvalifikatsiooni tõendamine 
 
Eestisse jõudnud sõjapõgenikel ei pruugi olla kaasas originaaldokumente oma hariduse või tööstaaži 
kohta. Sotsiaalministeerium teeb koostööd Ukraina asutustega, et siia saabunud põgenike puhul oleks 
võimalik aktsepteerida ka elektroonilisel kujul Ukraina registrites olevaid dokumente ja tõendeid. 
Kvalifikatsioonitingimused on erialati erinevad ja vastavuseksamile saamise võimalused sõltuvad 
haridust tõendavate dokumentide ja läbitud põhiõppe sisust. Terviseameti lehelt leiab lühijuhendid 
registreerimisprotsessi kirjeldusega eesti, inglise ja vene keeles.  
Kontaktpunkt registreerimisel protsessil terviseameti peaspetsialist Liina Saar, 
liina.saar@terviseamet.ee, tel 650 9858. 
 
Arstid ja hambaarstid peavad esitama taotluse arstina (erialata) registreerimiseks koos vajaliku 
dokumentatsiooniga terviseametile. Terviseamet aitab inimest dokumentide ülevaatamisel, teeb 
päringu ENIC/NARIC kontaktile ning sobivuse korral suunab edasi vastavuseksamile (koosneb 
tööpraktikast ja eestikeelsest teooriaeksamist). 
Tartu Ülikooli vastavuseksami komisjon on seadnud tingimuseks, et enne (või hiljemalt samaaegselt) kui 
taotleja esitab dokumendid terviseametile, peab ta olema alustanud intensiivset eesti keele õpet ning 
peab suutma suhelda eesti keeles vähemalt algtasemel. Komisjon on valmis suunama ajutise kaitse 
saajad tööpraktikale kuni 6 kuuks, et nad saaksid võimalikult palju meditsiinilise sõnavara praktikat.    
Tööpraktika eest (sh praktikandi töötasu) tasub praktikabaasile lepingu alusel terviseamet. 
Vastavuseksami sooritamise järel saab isik registreeringu üldarstina. Eriarsti kvalifikatsiooni 
omandamiseks on vajalik astuda õppima residentuuri. 
 
Õed ja ämmaemandad ei saa jätkata Eestis töötamist õe/ämmaemanda ametikohal kuna Ukraina 
õdede/ämmaemandate  õpe on lühem kui Euroopa Liidus. Koostöös tervishoiukõrgkoolidega töötatakse 
välja spetsiaalselt Ukraina õdedele suunatud õppeprogrammi, mille saaks avada piisava arvu huviliste 
olemasolul. Programmi lõpetamisel saaksid kõrgkoolid väljastada diplomid, mis võimaldaks neil Eestis 
õena registreerida ja tööle asuda. Praegu on Ukraina õdedel võimalik töötada tervishoius hooldajatena 
või teistel toetavatel ametikohtadel,,alustada keeleõppega ja anda enda huvist kvalifikatsioonini jõuda 
tervishoiu kõrgkoolidele. 
 
Proviisoritel ja farmatseutidel puhul hindab Terviseamet kvalifikatsiooni ja varasema töökogemuse 
põhjal, millistel tingimustel inimene registrisse pääseb. Täpsem info terviseameti veebilehel. 
 

• Töötukassa - Karin Andre, karin.andre@tootukassa.ee , tel. 614 8605 

• Terviseamet - Liina Saar, liina.saar@terviseamet.ee, tel. 650 9858 

 
Juhise koostas Sotsiaalministeerium koostöös Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, 
Keeleameti, Eesti ENIC/NARIC Keskuse ning Eesti Töötukassaga. Aruteludesse kaasati ka tervishoiu 
tööandjate, arstide ja õdede erialaseltside, tervishoiu kõrgkoolide ning Tartu Ülikooli esindajad. 
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