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TEHIK ja millega tegeleb?
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Surma registreerimise teenus

Paberkandjal arstlik surmateatist asendab digitaalne surmateatis ja surma põhjuse teatis, mida liigub  
elektroonselt tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemist rahvastikuregistrisse (RR) ja surma põhjuste 
registrisse (SPR).

PROJEKT „E-SURMASÜNDMUS“

• TIS-i arendus
- surma dokumentide vastu võtmine ja 

andmekvaliteedi kontrollid
- surma fakti edastamine 

rahvastikuregistrisse
- surma fakti ja põhjuste edastamine surma  

põhjuste registrisse
- surmatõendi koostamine ja väljastamine 

arstile

• Kiirabi mobiilne töökoha arendus

- kiirabikaardi täiendamine surma 
andmetega

• Patsiendiportaali arendus (ei ole 
kasutusel)

- surma dokumentide näitamine surnu 
lähedastele

- esindamise eemaldamine esindaja poolt
- surmaõigusliku volituse lisamine esindaja 

määramise lehele

• Arstiportaali arendus

- surma dokumentide koostamine ja saatmine  
tervise infosüsteemi

- surmatõendi pärimine tervise infosüsteemist
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Projekti olid kaasatud...

Surma registreerimise teenuse live veebruaris

19.02.2019 TIS-i väljavõtte andmed, mis on 
võrreldud RR-i andmetega.

Teenuse kasutamise ajal edastati surma fakte 
126-l korral rahvastikuregistrisse:
• 115 korral registreeriti surm esmasel 

andmete edastamisel
• 2 korral registreeriti surm teisel andmete 

edastamisel
• 9 korral saadeti rahvastikuregistrisse 

muudetud surma andmed

Teenus oli live-s kasutusel 07.02.19 kell 23 kuni 15.02.19 kell 14

1

13 14 15

30

13

20

11
8

0

5

10

15

20

25

30

35

Kiirabi poolt tuvastatud surmade automaatne 
registreerimine rahvastikuregistris

Teenus peatati ajutiselt, sest tervishoiuteenuse osutajad polnud oma infosüsteemides arendusi valmis 
saanud ning surmatõendi väljastamise protsessi ajutine lahendus ei sobinud perearstidele ja haiglatele. 
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Teenuse esimesed neli kuud numbrites

Esimesel kolmel kuul kokku rahvastikuregistris registreeritud 5030 surma (4918 TIS-i ja 112 MK KOV kaudu) 

Rahvastikuregistri väljavõte 
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Surma registreerimise dokumentide osakaal

Teenus on live-s kasutusel alates 28.06.2019 kell 16
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Teenuse esimesed neli kuud numbrites

Surma põhjus tuvastatakse 1-3 päeva, 
harvem 1 nädal ja üksikutel kordadel 1 
kuu jooksul. 

4918-st 4854-l (98%) on olemas TIS-s
surma põhjus. 

Tervise infosüsteemi statistikamooduli väljavõte 08.11.2019
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Teenuse esimesed neli kuud numbrites

Surmatõendit on päritud TIS-st 4727 isiku kohta 4954 
korda. 

Tervise infosüsteemi statistikamooduli väljavõte 08.11.2019
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Surmatõendi päringu tegijate osakaal
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Surmatõendite päringu hulk

Uue protsessi olulisemad reeglid

• Enne surmateatise kinnitamist kindlasti veenduda, et surnu nimi dokumendis on õige isiku 
oma.

• Surmateatisel ja surma põhjuse teatisel võib muuta/parandada andmeid, va surnu nime 
ja isikukoodi. Muudetud dokumendist saadetakse uus versioon tervise infosüsteemi.

• Surmateatist tohib tühistada ainult siis kui dokumendis olev isik on tegelikult elus. 
Tühistamisest peab teavitama isikut, kelle surmateatis tühistatakse. 

• Lähedastele tuleb väljastada surma põhjuse teatis kui nad seda küsivad.

Täpsustavate küsimuste või probleemide korral võta ühendust TEHIK-u kasutajatoega 
– abi@tehik.ee, tel+372 794 3943. Avatud 7.00-22.00.
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Sotsiaalministeeriumi tuleviku plaanid

• Matmisteatis/luba

• Vastsündinu surma andmete edastamine enne lapse sünni registreerimist

• Dokumendi või pildi alusel surnud isiku surmateatise kinnitamine

• Perearsti teavitamine nimekirjas oleva isiku surmast

• Välisriigi kodaniku surmast välisministeeriumi või esinduse teavitamine 

Aitäh!

19.02.201
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Annike Sims
annike.sims@tehik.ee


