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1. Sissejuhatus
Tervise infosüsteemi (TIS) teenus surmade registreerimiseks on arendatud ESF projekti „eSurmasündmus“ raames. Projekti peamine eesmärk on vabastada surnu lähedased surma
registreerimise protseduurist. Paberkandjal arstlik surmateatis asendati projekti tulemusel
täielikult digitaalse surmateatisega ja (perinataal)surma põhjuse teatisega, mida hakatakse
elektroonselt edastama tervishoiuteenuse osutaja (TTO) infosüsteemist rahvastikuregistrisse
(RR) ja surma põhjuste registrisse (SPR).
Alates 1. juulist käivituva teenusega lisandub kasu järgnevas:




Kiirema andmevahetusega välditakse olukordi, kus lähedased peavad riigile tagasi
maksma surnule väljamakstud toetusi ja pensioneid.
Tervishoiutöötaja ei pea täitma paberil arstlikku surmateatist, kus vea tekkimisel tuleks
alustada uue paberiga.
Elektroonilise andmevahetusega jõuab info kiiremini rahvastikuregistrisse ning surma
põhjuste registrisse.

Käesolev dokument annab ülevaate MISP2 TTO portaali kasutajale surma registreerimise
protsessist koos juhistega surma dokumentide täitmise kohta ning surmatõendi päringu
tegemiseks ja lähedasele väljastamiseks.
MISP2 TTO portaali kaudu saavad kasutajad koostada surma dokumente (surmateatis, surma
põhjuse teatis ja perinataalsurma põhjuse teatis) ja saata TIS-i. Lisaks saab kasutaja pärida TISst surmatõendi. TTO portaali kaudu ei saa kasutaja TIS-st dokumente pärida ega printida,
selleks tuleb kasutada haigla enda infosüsteemi.

1.1. Mõisted
Termin/lühend

Kirjeldus

surmateatis (ST, vorm 1)

meditsiiniline dokument surma
rahvastikuregistrisse saatmiseks

fakti

kirjeldamiseks

ja

surma põhjuse teatis (SPT, meditsiiniline dokument alates 7 päevaselt surnud isikute surma
vorm 2.1)
põhjuste kirjeldamiseks ja surma põhjuste registrile saatmiseks
meditsiiniline dokument surnult sündinu või 0-6 päevaselt
perinataalsurma põhjuse
surnu vastsündinu surma põhjuste kirjeldamiseks ja surma
teatis (pSPT, vorm 2.2)
põhjuste registrile saatmiseks
perinataalne surm

perinataalperioodil (algab 22. rasedusnädala möödumisel ja
lõpeb 6-ndal päeval (k.a.) pärast sündi) esinenud surnult sünd
või surmajuht

Surmatõend (vorm 3)

õiguspärane dokument matmise ja juriidiliste toimingute
tegemiseks

TTO

tervishoiuteenuse osutaja

TIS

tervise infosüsteem

RR

rahvastikuregister

SPR

surma põhjuste register

PSA

Perekonnaseisuamet

EKEI

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

primaarne isikukood

isikukoodide kokku sidumisel see kood, milleks seotakse, st mis
jääb kasutusse

dubleeriv isikukood

isikukoodide kokku sidumisel see kood, mis on dubleeriv, st
mida enam ei kasutata

surma kande number

inimese
surma
kohta
rahvastikuregistris
tehtud
perekonnaseisukande inimese põhine unikaalne number

2. Surma registreerimise teenuse põhiprotsess ja dokumendid
Isiku surma tuvastamise järgselt tuleb teha kolm toimingut:
1.

andmete edastamine surma registreerimiseks rahvastikuregistris – tuleb teha surma
tuvastaja (arst, õde1 või kiirabibrigaadijuht) poolt esimesel võimalusel pärast surma fakti
tuvastamist. Selleks kasutada surmateatist, mis saadetakse TIS-i ja sealt edasi
rahvastikuregistrisse.
NB! Kiirabi koostab kiirabikaardi, millele märgib surma aja, suremispaiga tüübi ja
surmakoha aadressi ehk surma faktiga allkirjastatud kiirabikaart on samaväärne
surmateatisega.

2. surma põhjuse tuvastamine – pärast surma tuvastamist tuleb välja selgitada inimese
surma põhjus. 24h jooksul pärast surma põhjuse tuvastamist tuleb koostada selle
kohta vastav dokumentatsioon. Selleks kasutatakse:
1. surma põhjuse teatist või
2. perinataalsurma põhjuse teatist
3. surmatõendi väljastamine lähedasele – eeldusel, et tegemist on Eesti isikukoodiga
inimesega ning eelmised kaks punkti on tehtud.
Põhiprotsess (Lisa 1) kehtib Eesti isikukoodiga isiku surma korral.

2.1. MISP2 TTO portaali logimine
MISP2 TTO portaal asub internetiaadressi
https://misp2.digilugu.ee/misp2/

1.

1

logida ID-kaardi või mobiili ID-ga portaali sisse

Iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuse osutamise käigus surnud isiku surma fakti tuvastab õde või arst.
(Surma põhjuse tuvastamise seadus)

TTO portaal (Xtee v6)
Juhul kui portaali sisenev tervishoiutöötaja on seotud mitme erineva tervishoiuasutusega,
kuvatakse valiku tegemiseks vastav vorm. Siin tuleb valida raviasutus, mille alt parasjagu
dokumente sisestada soovitakse.
2. Üleval paremal kasutaja nime all peab olema „TTO portaal (Xtee v6)“ ja rolliks
„Tavakasutaja (teie asutuse nimi/asutuse äriregistri kood)“. Kui ei ole, siis valida
rippmenüüst. Edaspidi jätab keskkond selle valiku vaikimisi meelde ning seda järgmine
kord enam eraldi valima ei pea.

2.2. Surmateatise (vorm 1) koostamine
1.

MISP2 avalehel valida "Surmateatise koostamine"

2. Avaneb surmateatise sisestusvorm

3. Täida vormi järgides surmateatise täitmise juhendit
(http://pub.etervis.ee/manuals/Surmateatise%20t%C3%A4itmise%20juhend/1)

Isiku andmete sisestamise reegel






Kui tegemist on Eesti isikukoodi omava isikuga, siis vaikimisi annab MISP2
isikukoodi liigiks "Eesti" ja isikukoodi andmeväljale tuleb sisestada Eesti
isikukood. Seejärel vajutada nupule „Otsi isikut“.
Kui tegemist on välisriigi kodanikuga, siis valida isikukoodi liigi loendist õige
riik (nt "Soome") ja isikukoodi andmeväljale sisestada isiku tõendavast
dokumendist isikukood või sellega sarnane kood.
Kui tegemist on tundmatu isikuga, siis valida isikukoodi liigi loendist väärtus
"Tundmatu isik" ja isikukoodi sisestada oma asutuse äriregistri kood, punkt
ja surnu haiglasse saabumise kuupäev formaadis AAAAKKPP ja mitmes
tundmatu surnu oli ta sellel päeval (nt 001).
Kui tegemist on surnult sündinuga, siis valida isikukoodi liigi loendist väärtus
„Surnult sündinu kood“ ja isikukoodi andmeväljale sisestada sünniregistrist
saadud surnult sündinu kood.

4. Vajuta "Kinnita"
5. Avaneb allkirjastamise aken, kus valida allkirjastamiseks ID-kaart või mobiili ID.

NB! Kui surmateatist on vaja printida, siis saab seda teha kohe pärast edukalt TIS-i saatmist
(vt punkti 2.5). Hiljem saab TIS-i saadetud dokumente pärida haigla infosüsteemi kaudu.

2.3. Surma põhjuse teatise (vorm 2.1) koostamine
Surma põhjuse teatises kirjeldatakse surma põhjuseid alates 7 päevaselt surnud isikute
surma korral.
1. MISP2 avalehel valida "Surma põhjuse teatise koostamine"

2. Avaneb eraldi aknas surma põhjuse teatise sisestusvorm

3. Täida järgides surma põhjuse täitmise juhendit
A. TEHIK-u surma põhjuse teatise täitmise juhend
B. Tervise Arengu Instituudi juhised arstidele

Isiku andmete sisestamise reegel
Kasutada sama isikukoodi, millega on koostatud surmateatis või kiirabikaart.






Kui tegemist on Eesti isikukoodi omava isikuga, siis vaikimisi annab MISP2
isikukoodi liigiks "Eesti" ja isikukoodi andmeväljale tuleb sisestada Eesti
isikukood. Seejärel vajutada nupule „Otsi isikut“.
Kui tegemist on välisriigi kodanikuga, siis valida isikukoodi liigi loendist õige
riik (nt "Soome") ja isikukoodi andmeväljale sisestada isiku tõendavast
dokumendist isikukood või sellega sarnane kood.
Kui tegemist on tundmatu isikuga, siis valida isikukoodi liigi loendist väärtus
"Tundmatu isik" ja isikukoodi sisestada oma asutuse äriregistri kood, punkt
ja surnu haiglasse saabumise kuupäev formaadis AAAAKKPP ja mitmes
tundmatu surnu oli ta sellel päeval (nt 001).
Kui tegemist on surnult sündinuga, siis valida isikukoodi liigi loendist väärtus
„Surnult sündinu kood“ ja isikukoodi andmeväljale sisestada sünniregistrist
saadud surnult sündinu kood.

4. Vajuta "Kinnita"
5. Avaneb allkirjastamise aken, kus valida allkirjastamiseks ID-kaart või mobiili ID.

NB! Kui surma põhjuse teatist on vaja printida, siis saab seda teha kohe pärast edukalt TIS-i
saatmist (vt punkti 2.5). Hiljem saab TIS-i saadetud dokumente pärida haigla infosüsteemi
kaudu.

2.4. Perinataalsurma põhjuse teatis (vorm 2.2)
Perinataalsurma põhjuse teatises kirjeldatakse surnult sündinute ja 0-6 päeva jooksul surnu
vastsündinute surma põhjused.
1.

MISP2 avalehel valida "Perinataalsurma põhjuse teatise koostamine"

2. Avaneb perinataalsurma põhjuse teatise sisestusvorm

3. Täida järgides perinataalsurma põhjuse täitmise juhendit
A. TEHIK-u perinataalsurma põhjuse teatise täitmise juhend
B. Tervise Arengu Instituudi juhised arstidele

Isiku andmete sisestamise reegel
Kasutada sama isikukoodi, millega on koostatud surmateatis või kiirabikaart.






Kui tegemist on Eesti isikukoodi omava isikuga, siis vaikimisi annab MISP2
isikukoodi liigiks "Eesti" ja isikukoodi andmeväljale tuleb sisestada Eesti
isikukood. Seejärel vajutada nupule „Otsi isikut“.
Kui tegemist on välisriigi kodanikuga, siis valida isikukoodi liigi loendist õige
riik (nt "Soome") ja isikukoodi andmeväljale sisestada isiku tõendavast
dokumendist isikukood või sellega sarnane kood.
Kui tegemist on tundmatu isikuga, siis valida isikukoodi liigi loendist väärtus
"Tundmatu isik" ja isikukoodi sisestada oma asutuse äriregistri kood, punkt
ja surnu haiglasse saabumise kuupäev formaadis AAAAKKPP ja mitmes
tundmatu surnu oli ta sellel päeval (nt 001).
Kui tegemist on surnult sündinuga, siis valida isikukoodi liigi loendist väärtus
„Surnult sündinu kood“ ja isikukoodi andmeväljale sisestada sünniregistrist
saadud surnult sündinu kood.

4. Vajuta "Kinnita"
5. Avaneb allkirjastamise aken, kus valida allkirjastamiseks ID-kaart või mobiili ID.
NB! Kui surmateatist on vaja printida, siis saab seda teha kohe pärast edukalt TIS-i saatmist
(vt punkti 2.5). Hiljem saab TIS-i saadetud dokumente pärida haigla infosüsteemi kaudu.

2.5. Surmatõendi (vorm 3) päring ja väljastamine
Surmatõendi päringu saavad teha kõik tervishoiu asutuses töötavad isikud, kellele on antud
vastav õigus MISP2 TTO portaalis.
Surmatõendi väljastamisel ei pea eraldi surmatõendi saaja isiku seost surnuga kontrollima.
Kontrollima peab tõendi saaja isikut tema isikut tõendava dokumendi alusel.
NB! Tervishoid väljastab ainult ühe ehk esmase surmatõendi ja selle väljastamine on tasuta.
Korduva ehk tasulise surmatõendi saab surnu lähedane maakonnakeskuse kohalikust
omavalitusest (maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused rahvastiku toimingute
valdkonnas).

1.

MISP2 avalehel valida "Surmatõendi päring"

2. Avaneb surmatõendi päringu leht, kuhu vaja sisestada surmatõendi saaja andmed ja
vajuta "Esita päring"

Kui surmatõendi saajaks on välisriigi kodanik, siis andmeväljal „surmatõendi saaja
isikukood“ panna lähedase sünniaeg formaadis AAAAKKPP. Nt Välisriigi kodanikul on
sünniaeg 12.10.1990 ja andmeväljale sisestada 19901012.

Kui matusebüroo tuleb surmatõendit küsima, siis peab asutuse esindajal olema kaasas
surnu lähedase volitus. Sellisel juhul surmatõendi saajaks märkida matusebüroo
esindaja. Surmatõendi saaja seose andmeväljale märkida surnu lähedase nimi ja
matuse büroo esindamine. nt Victoria Vikatimees (ema) volitatud esindaja
matusebüroost „Elatud elu“.
3. TIS-st saadud fail tuleb arvutisse laadida, avada ja printida

2.6. Surma dokumentide printimine
Surmateatist ja (perinataal)surma põhjuse teatist saab printida ainult pärast selle kinnitamist
(digiallkirjastamist). Hiljem neid printida või arvutisse salvestada ei saa, sest MISP-s puudub
TIS-st dokumentide pärimise funktsionaalsus ja MISP ei salvesta koostatud dokumente eraldi
andmebaasi.
Pärast dokumendi edukalt TIS-i saatmist on võimalik nupuga „Vaata“ minna tagasi koostatud
dokumendile.

Avanenud dokumendi lõpus on nupp „Print“, millega saab antud dokumendi printida.

Nupp „Lae alla BDOC“ vajutades salvestatakse arvutisse digiallkirjastatud dokument.
Salvestatud dokument on xml formaadis.

2.7. Surma dokumentide väljastamine lähedastele
Surnu lähedase pöördumise alusel peab TTO väljastab soovitud surmateatise, surma põhjuse
teatise ja/või perinataalsurma põhjuse teatise väljavõtted.
Kui surnu lähedane soovib surma dokumentide väljavõtteid saada endale ja ei pea esitama nt
kindlustusele, siis ei pea väljavõte olema allkirjastatud ja templiga.
Kui surnu lähedane peab esitama surma dokumendi kindlustusele, kohtule jms jaoks, siis
peab väljavõttel olema arsti või asutuse esindaja allkiri ja tempel.

3. Eriolukorrad
3.1. Välisriigi kodaniku surma fakti ja põhjuse tuvastamine
Kui on teada, et välisriigi kodanikul on olemas (st kaasas) Eesti isikukoodiga isikut tõendav
dokument, siis eelistada surmateatise koostamisel Eesti isikukoodi (vt punkti 2).
1. Arst või kiirabibrigaadi juht tuvastab isiku surma fakti
2. Arst koostab surmateatise (vt punkti 2.2) või kiirabibrigaadijuht täidab kiirabikaardi
surma plokki ja saadab TIS-i
3. Arst, patoloog või kohtuarst tuvastab surma põhjuse
4. Arst, patoloog või kohtuarst koostab surma põhjuse teatise ja saadab TIS-i (vt punkti
2.3)
5. Arst, patoloog või kohtuarst annab lähedasele surmateatise ja surma põhjuse teatise
oma allkirja ja templiga
Kui lähedane soovib surnu matta Eesti kalmistule, siis selleks on vajalik Eesti riigi surmatõend.
Selle saab surnu lähedane/esindaja maakonnakeskuse kohalikust omavalistusest.
Välisministeeriumi teavitamine välisriigi kodaniku surmast
Välisriigi kodaniku surmast peab TTO teavitama Välisministeeriumit. Selleks on vaja saata
Välisministeeriumi e-posti aadressile - vminfo@vm.ee - kiri, millele on kaasa pandud
manusena haigla infosüsteemi salvestatud või TIS-st päritud surmateatise väljavõte.

3.2. Tundmatu isiku surma fakti ja põhjuse tuvastamine
1. Arst või kiirabibrigaadi juht tuvastab isiku surma fakti
2. Arst koostab surmateatise (vt punkti 2.2) või kiirabibrigaadijuht täidab kiirabikaardi
surma plokki ja saadab TIS-i
3. Arst/kiirabi teavitab politseid tundmatu isiku surmast
4. Kohtuarst tuvastab surma põhjuse
5. Kohtuarst koostab surma põhjuse teatise ja saadab TIS-i (vt punkti 2.3)
6. Kohtuarst annab KOV-i esindajale surmateatise ja surma põhjuse teatise oma allkirja ja
templiga
Surnukeha Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti saatmisel on vaja kaasa anda surmateatise
väljatrükk, millel on olemas tundmatu isiku kood.
Kui matmise hetkeks pole isik tuvastatud, siis EKEI võtab ühendust KOV-iga, kus tundmatu
isiku surnukeha leiti. KOV-i esindajale tuleb anda surmateatis ja surma põhjuse teatis.

3.3. Vastsündinu (sünd registreerimata) surma fakti ja põhjuse
tuvastamine
Kui lapse sünd on registreerimata, siis ei saa TTO surma kannet rahvastikuregistris
elektroonselt teha. Sellisel juhul tuleb paluda lapse vanematel sünd registreerida. Seda saab
teha elektroonselt eesti.ee (abielus vanemad) kaudu või minnes KOV-i kohale.
1. Arst või kiirabibrigaadi juht tuvastab vastsündinu surma fakti
2. Arst koostab surmateatise (vt punkti 2.2) või kiirabibrigaadijuht täidab kiirabikaardi
surma plokki ja saadab TIS-i
3. Patoloog või kohtuarst tuvastab surma põhjuse
4. Patoloog või kohtuarst koostab surma põhjuse teatise ja saadab TIS-i (vt punkti 2.3)
5. Patoloog või kohtuarst annab lapsevanematele surmatõendi (vt punkti 2.5)

3.4. Surnult sündinu surma fakti ja põhjuse tuvastamine
Surnult sündinu koodi küsimise protsess sünniregistris jääb samaks.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arst tuvastab surnult sünni
Arst küsib TAI sünniregistrist surnult sündinu koodi
Arst koostab surmateatise (vt punkti 2.2) ja saadab TIS-i
Patoloog tuvastab surma põhjuse
Patoloog koostab perinataalsurma põhjuse teatise ja saadab TIS-i (vt punkti 2.4)
Haigla annab lapsevanema(te)le surmateatise ja perinataalsurma põhjuse teatise
väljavõtted arsti või asutuse esindaja allkirja ja templiga

4. Dubleerivate patsientide sidumine (ei saa MISP2-s teha)
Isikukoodide kokku sidumist kasutada juhul, kui tundmatu tuvastatakse või välisriigi kodanikul
on olemas Eesti isikukood.
Isikukoodide sidumist tegev asutus peab enne toimingu tegemist kontrollima, et seotav Eesti
isikukood ja isiku nimi on samasugused RR-s ning isikukood, millega siduda tahetakse on õige.
Kahe isikukoodi sidumiseks on vaja saata TEHIK-le (abi@tehik.ee) digiallkirjastatud avaldus,
kus on nimetatud mõlemad isikukoodid ja nimed ning TEHIK teeb isikukoodide kokku
sidumise.
Kahe isikukoodi lahti sidumiseks ei ole hetkel olemas automaatset teenust. Lahti sidumiseks
peab saatma TEHIK-le (abi@tehik.ee) avalduse ja TEHIK teeb valesti seotud isikukoodide lahti
sidumise käsitsi.

5. Surma fakti ja põhjuse tühistamine (ei saa MISP2 teha)
Surma fakti sisaldava dokumenti võib tühistada alles siis kui on teada, et inimene on tegelikult
elus. Selleks peab inimene tulema TTO-sse kohale ning tegema surma fakti tühistamise
avalduse ja näitama isikut tõendavat dokumenti.
Surma fakti rahvastikuregistris tühistamiseks on vaja kindlas järjekorras tühistada
dokumentide koostajate poolt:
1. (perinataal)surma põhjuse teatis
2. surmateatis ja/või kiirabikaart
Kui isikule on TIS-is olemas mitu kehtiva staatusega surma põhjuse teatist ja surmateatist, siis
surma kande tühistamiseks peab kõik surma fakti sisaldavad dokumendid TIS-st tühistama.
MISP2-s koostatud dokumentide tühistamiseks on vaja saata TEHIK-le (abi@tehik.ee)
digiallkirjastatud avaldus. Avalduses peab olema kirjas surmateatise tühistamise põhjus.
Tundmatu isiku surmateatise tühistamine




Olukorras, kus surma fakt on haiglas tehtud tundmatule isikule, surnukeha on veel
haiglas ja selgub kellega on tegu, siis TTO võib tühistada varem koostatud tundmatu
isiku surmateatise ja koostada surmateatise õigele isikule.
Olukorras, kus surma fakt on haiglas tehtud tundmatule isikule ja surnukeha on juba
jõudnud EKEI-sse, siis TTO ei tohi tühistada varem koostatud tundmatu isiku
surmateatise, vaid peab tegema dubleerivate patsientide sidumise (vt punkti 4).

7. Tehnilised probleemide ajal dokumentide vormistamine
Probleem
MISP2 ei tööta ja surma fakt on vaja RR-s
registreerida

MISP2 ei tööta ja vaja on surmatõend
väljastada lähedasele

Lahendus
Arst annab surnu lähedasele paberil
surmateatise, millele kirjutab käsitsi juurde
„Surma põhjuse teada, kuid tehnilistel
põhjustel ei saanud surma fakti
rahvastikuregistrisse saata“ ja surma
põhjuse teatise. Mõlemal peab olema arsti
allkiri ja tempel. Surnu lähedane läheb
nendega surma registreerima
maakonnakeskuse KOVi ja saab sealt
surmatõendi.
1. Saata abi@tehik.ee digitaalselt
allkirjastatud surma kande numbri
avaldus. Avalduse põhja leiab - siit
2. TEHIK saadab surma kande numbri
ja RR-s surma registreerimise
kuupäeva
3. TTO töötaja täidab surmatõendi
arvutis või paberil




TIS ei tööta ja surma fakt on vaja RR-s
registreerida

Rahvastikuregister ei tööta ja surma fakt on
vaja rahvastikuregistris registreerida
TIS ei tööta ja surmatõend on vaja
väljastada

Surmatõendi vorm
Surmatõendi vormi täitmise
juhend
Arst annab surnu lähedasele paberil
surmateatise, millele kirjutab käsitsi juurde
„Surma põhjuse teada, kuid tehnilistel
põhjustel ei saanud surma fakti
rahvastikuregistrisse saata“ ja surma
põhjuse teatise. Mõlemal peab olema arsti
allkiri ja tempel. Surnu lähedane läheb
nendega surma registreerima
maakonnakeskuse KOVi ja saab sealt
surmatõendi.
Surma dokumentide vormid leiab
www.tehik.ee
Oodata kuni rahvastikuregistri töö on
taastunud
4. Saata abi@tehik.ee digitaalselt
allkirjastatud surma kande numbri
avaldus. Avalduse põhja leiab - siit
5. TEHIK saadab surma kande numbri
ja RR-s surma registreerimise
kuupäeva
6. TTO töötaja täidab surmatõendi
arvutis või paberil
 Surmatõendi vorm
 Surmatõendi vormi täitmise
juhend

LISA 1. Surma registreerimise teenuse põhiprotsess

